
نائب الرئيس:

وقت العفو والتسامح مع املارقني انتهى

وقد �لتقى نائب رئي�س �جلمهورية �لأربعاء �ملا�ضي �أع�ضاء 

�ملجال�س �ملحلية و�ملكتب �لتنفيذي و�لقطاع �لن�ضائي و�ل�ضخ�ضيات 

�لجتماعية و�مل�ضائخ و�لأعيان وجمعاً غفريً� من �أبناء حمافظة 

�أبني. 

ويف �للقاء- �ل��ذي ح�ضره وزي��ر �خلدمة �ملدنية و�لتاأمينات 

�لدكتور يحيى حممد �ل�ضعيبي ووزير �ل�ضحة �لعامة و�ل�ضكان 

�لدكتور عبد�لكرمي يحيى ر��ضع ووزير �لأ�ضغال �لعامة و�لطرق 

�ملهند�س عمر �لكر�ضمي ووزير �لنفط و�ملعادن �أمري �ضامل �لعيدرو�س 

ووزير �ل�ضياحة نبيل �لفقيه- �ألقى نائب رئي�س �جلمهورية كلمة عبرّ 

فيها عن تهاين فخامة �لأخ علي عبد�هلل �ضالح- رئي�س �جلمهورية- 

وتهانيه لأبناء �أب��ني باملنجز�ت �جلديدة يف �جلانب �لريا�ضي 

و�جلانب �لتنموي و�لقت�ضادي. 

و�أ�ضار �إىل �أن زيارته لعدن قد �ضملت �لكثري من �ملهام وبحث 

�لكثري من �لق�ضايا �لتي تهم �لعمل �لوطني وجو�نب �لعمل �لإد�ري 

مات �ملجتمع �ملدين  و�لتنموي و�لتنظيمي مع خمتلف �لقطاعات ومنظرّ

ملحافظات عدن و�أبني وحلج و�ل�ضالع. 

وقييال: �إن �رتباط حمافظة �أبيين مع حمافظة عدن مب�سئولية 

�مل�ضاركة يف ��ضت�ضافة �حلدث �لريا�ضي �لكبري بطولة خليجي 

ع�ضرين �لذي �ضيقام يف �ليمن لأول مرة يجعلنا نتحدرّث عن �أهميته 

كحدث كبري وتاريخي. 

و�أ�ساف: »زرنا �ليوم م�سنع �لوحدة الإنتاج �ال�سمنت وتعرّفنا 

على طبيعة �لإنتاج �لذي بد�أ منذ �ضهور، وهناك م�ضنع �آخر �ضيبد�أ 

�إنتاجه قريباً وهذه م�ضاريع ��ضرت�تيجية كبرية، وزرنا �أي�ضاً طريق 

باتي�س- ر�سد، و�لعمل جاٍر وب�سرعة ممتازة و�سوف ت�ستفيد من 

هذ� �ل�سريان �ملهم عدد من �ملديريات و�ملناطق و�سوف ي�سّهل 

مهاماً كثرية ويحقق فو�ئد كبرية للمو�طنني.. وقريباً جدً� �ضيتم 

مد �لكهرباء من مدينة جعار �إىل لودر وربطها بال�ضبكة �لوطنية وهذه 

م�ضاريع غري عادية«.  

وتابع �الأخ عبدربه من�سور هادي نائب رئي�س �جلمهورية قائاًل: 

»لقد زرنا �ل�ضتاد �لريا�ضي �ملنجز يف �أبني و�لذي يعتب مفخرة 

كبرية بكل �ملقايي�س ومت جتهيزه يف زمن قيا�ضي وحتت �ضغط عامل 

�لوقت �إل �أن �لنجاح كان باهرً� جدً�«. 

وقال: »مديريتا زجنبار وجعار هما يف مقّدمة �مل�ستفيدين من 

هذ� �ل�ضرح �لريا�ضي �ل�ضامخ وعلى �أبناء هاتني �ملديريتني عك�س 

�ل�سورة �حل�سارية ملحافظة �أبن من حيث �لتعامل �ل�سّفاف وتقدمي 

�ملبادر�ت من �أجل �لعمل �لطّيب و�حل�سن ومبا يوؤكد �الأخالقيات 

اليات و�ل�ضخ�ضيات و�ل�ضباب و�لعمال و�لقطاع  �لعالية للنا�س و�لفعرّ

�لن�ضائي �لذين لبد من �أن يكونو� منوذجاً للتعامل و�لتعاون و�لبناء 

خالل �نعقاد بطولة خليجي 20 يف تقدمي �خلدمات و�لإر�ضاد�ت 

وعمل غرف عمليات لتلك �ملهام«. 

و�عتب �لأمني �لعام �أن وجود �أي عن�ضر من تنظيم �لقاعدة يف 

�أي مكان يف حمافظة �أبن حتى ولو يف �جلبال �لنائية يعد دخياًل على 

�ملحافظة ويتوّجب مالحقة �أي عن�سر من هذه �ل�سرذمة �الإرهابية 

�لتي �سّوهت �لدين �الإ�سالمي �حلنيف ويجب �أن ال ن�سمح الأي من 

هت �ل�ضورة  هذه �لعنا�ضر بالعي�س �أو �لأمان يف �ملحافظة فقد �ضورّ

و�خلارطة �ل�ضياحية لليمن �أمام �لعامل. 

وقال: »هوؤالء �الإرهابيون ال يعرفون �الإ�سالم وت�سامح �الإ�سالم، 

كيف ل وهم يقتلون �لنف�س �لتي حرم �هلل بدون حق ومن قتل نف�ضاً 

بدون حق فكاأمنا قتل �لنا�س جميعاً، وبذلك �لفعل �ل�ضنيع �لذي 

يرتكبونه يثبتون �أنهم جهلة وجمرمون وقتلة ولذلك ل بد من �لق�ضاء 

عليهم ومالحقتهم �أينما كانو�«. 

د �لأخ عبدربه من�ضور هادي- نائب �لرئي�س �لنائب �لأول  و�ضدرّ

لرئي�س �ملوؤمتر- على �أهمية �إيالء حدث خليجي ع�سرين جل �الهتمام 

و�لرعاية وباالأ�ساليب �لر�قية و�الأخالق �مل�سيافة و�لتعامل بالطرق 

�حل�ضارية. 

موؤكدً� �أن تاريخ حمافظة �أبن يف �لعمل �لوطني تاريخ ن�سايل 

نا�سع ومعروف، حيث كانت يف مقّدمة �لكفاح �مل�سلح �سد �مل�ستعمر 

�لبيطاين وعندما حتررت �أبني وطنياً رحل �ل�ضتعمار وعندما 

قالت نعم للوحدة �نت�سرت �لوحدة و�سقط �النف�سال.. م�ستطردً�: 

»وت�سحياتها كبرية يف �سبيل �ال�ستقالل �لوطني وكبرية �أي�ساً يف 

�ضبيل �لوحدة �لوطنية وتكري�س �نت�ضار وطن �لثاين و�لع�ضرين 

ام �أمان �لوحدة �لوطنية وتعميق �للحمة  من مايو وهي �أي�ضاً �ضمرّ

�لوطنية«. 

د نائب �لرئي�س �أن �مل�ضاريع �لتي �أجنزت يف خمتلف جمالت  و�أكرّ

�لبنية �لتحتية م�ضاريع مهمة وكبرية و�ضيتم متابعة تلك �ملهام 

للو�ضول �إىل �مل�ضتقبل �ملاأمول.

إضافة نوعية
وكان نائب �لرئي�س قد قام �لأربعاء �ملا�ضي بزيارة ملحافظة 

�أبن وذلك لالّطالع على �سري �لعمل يف �ملر�فق �حلكومية وكذ� �سري 

�لعمل يف تنفيذ بر�مج �لتنمية �خلدمية و�لقت�ضادية باملحافظة، 

حيث ��ستقبله حمافظ �أبن �أحمد �ملي�سري ووكيال �ملحافظة حممد 

ح�ضني �لدهبلي و�أحمد غالب �لرهوي ومدير �لأمن �لعميد �لركن 

�ين و�أع�ضاء �ملجال�س �ملحلية و�ملكتب �لتنفيذي  عبد�لرز�ق �ملررّ

و�مل�ضائخ و�لأعيان و�ل�ضخ�ضيات �لجتماعية و�لقياد�ت �لع�ضكرية 

و�لأمنية باملحافظة. 

د نائب �لرئي�س- وهو يف طريقه �إىل منطقة باتي�س عب مدينة  وتفقرّ

ق �ل�ضيول �لقادمة من  جعار و�حل�ضن- �لوديان �لزر�عية وتدفرّ

�ملرتفعات. 

وز�ر م�ضنع �لوحدة لإنتاج �ل�ضمنت �لذي بد�أ �لإنتاج فيه منذ 

�ل�ضهور �ملا�ضية وبطاقة �إنتاجية تبلغ مليوناً ومائة �ألف طن من 

مادة �ل�ضمنت. 

وكان يف ��ضتقباله رئي�س جمل�س �لإد�رة حممد علي �لعي�ضائي 

و�ملهند�سون �لذين قّدمو� له من خالل �ملج�ّسم �لعام للم�سنع 

عاته �لفنية  ناته �لأ�ضا�ضية و�حتمالت تو�ضرّ �إي�ضاحاً عن طبيعة مكورّ

و�لإنتاجية يف �مل�ضتقبل. 

لعاً على �ضري عملية  م �لآيل، مطرّ وز�ر نائب �لرئي�س غرفة �لتحكرّ

�لطحن وخطوط �الإنتاج و�لفرن، و��ستمع �إىل �إي�ساحات حول جودة 

�الإ�سمنت من حيث مقاومته للرطوبة و�الأمالح. 

ملختلف  قابلة  خا�ضة  كهربائية  م��ول��د�ت  �مل�ضنع  ويتبع 

��ضتخد�مات �لوقود من �لغاز �إىل �لديزل �إىل �لفحم �حلجري وبطاقة 

�إنتاجية مقد�رها خم�سة وثالثون ميجا و�ت. 

و�أ�ضاد نائب رئي�س �جلمهورية بهذه �لقلعة �ل�ضناعية، م�ضريً� �إىل �أن 

مادة �لإ�ضمنت تعتب من �ملو�د �لأ�ضا�ضية لعمليات �لتنمية و�لبناء.

ال يف عمليات �ل�ضتثمار  ودعا �لر�ضاميل �لوطنية �إىل �لإ�ضهام �لفعرّ

يف هذه �ملجالت �ل�ضناعية و�لتي هي وفقاً للجدوى مثمرة وذ�ت 

عائد �قت�سادي جمٍد.

وز�ر نائب �لرئي�س بعد ذلك �الأ�ستاد �لريا�سي �لذي مت بناوؤه 

وجتهيزه على �أحدث �لت�ضاميم �لفنية و�لهند�ضية و�لريا�ضية 

��ضتعد�دً� ل�ضت�ضافة بطولة خليجي ع�ضرين..

وكان يف ��ضتقباله وزير �لأ�ضغال �لعامة و�لطرق �ملهند�س عمر 

�لكر�سمي و�ملحافظ و�مل�سئولون و�ملهند�سون حيث جتّول �الخ 

ج  نائب �لرئي�س يف �مللعب �لذي ت�ضتوعب مدرجاته ع�ضرين �ألف متفررّ

بالإ�ضافة �إىل بقية �ملر�فق.

و�أ�ضاد نائب رئي�س �جلمهورية بهذ� �ملنجز �حليوي �ملهم �لذي 

�ضيمثرّل �إ�ضافة نوعية لقطاع �ل�ضباب و�لريا�ضة لي�س ملحافظة �أبني 

وحدها و�إمنا لليمن ب�ضورة عامة.

وعبرّ عن تهانيه �حلارة بهذ� �لنجاح �لباهر �لذي حتقرّق بف�ضل 

�جلهود �لوطنية �خلرية من قبل وز�رة �لأ�ضغال �لعامة و�لطرق 

وكل من �أ�ضهم باجلهد و�لعمل لي�ضبح هذ� �مل�ضروع �لريا�ضي 

�حليوي على هذ� �لنحو من �لروعة، موؤكدً� �أن هذ� �ملنجز يعك�س 

�لقدر�ت �لفنية و�لهند�سية �لتي متتلكها كو�در �جلهات �ملخت�سة.

د بكافة �خلدمات  �جلدير بالذكر �أن �ل�ضتاد �لريا�ضي م��زورّ

�لإلكرتوميكانيكية من مكيرّفات وتهوية و�أنظمة �ضوتية ومرئية 

و�ضا�ضة �إلكرتونية، وميكنه ��ضت�ضافة �لبطولت �ملختلفة بح�ضب 

مو��ضفات ومتطلبات �لفيفا.

اهتمام استثنائي
�إىل ذلك كان �لأخ �ملنا�ضل عبدربه من�ضور هادي قد �لتقى يف 

�لق�ضر �جلمهوري مبدينة عدن �لقياد�ت �لتنفيذية و�ملجال�س 

�ملحلية و�أع�ضاء جمل�ضي �لنو�ب و�ل�ضورى عن دو�ئر حمافظة 

عدن ومديري عموم �ملديريات وذلك يف �إطار ��ضتكمال �لإجر�ء�ت 

و�ل�ضتعد�د�ت �لنهائية ل�ضت�ضافة بطولة خليجي ع�ضرين. 

وقال يف �للقاء: »هناك �هتمام ��ستثنائي ال�ست�سافة بطولة خليجي 

ع�ضرين وندعو �جلميع �إىل �لتفاعل �لكامل و�ل�ضت�ضعار بامل�ضئولية 

كاًل من موقعه وعمله مبختلف م�ستوياته«.. م�سريً� �إىل �أن عدن بكل 

الياتها �لجتماعية د�ئماً حية ونابهة وتكت�ضب  قو�ها �ل�ضيا�ضية وفعرّ

�ضمعة تاريخية عريقة خ�ضو�ضاً فيما يتعلرّق باحت�ضانها للمنا�ضبات 

اليات �لعظيمة.  �لكبرية و�لفعرّ

الية �لريا�ضية  م�ضريً� �إىل �أن �جلميع معنيون باإجناح هذه �لفعرّ

�لكبرية ب�ضورة تليق مبكانة �لعا�ضمة �لقت�ضادية و�لتجارية 

ب�ضفة خا�ضة وباليمن ب�ضفة عامة، منوهاً �إىل �مل�ضئولية �لوطنية 

و�الأخالقية لكل �سخ�س مهما كان موقعه جتاه �لعمل �الإيجابي 

و�لبناء لإجناح هذ� �حلدث �لريا�ضي �لكبري. 

ن نائب �لرئي�س �لدور �لذي ي�ضطلع به �ل�ضحفيون يف خمتلف  وثمَّ

و�سائل �الإعالم لعك�س �ل�سورة �الإيجابية خ�سو�ساً و�أن مدينة 

عدن كانت من �أقدم من ع�ضق �لريا�ضة، ونو�ديها تعمل منذ حو�يل 

مائة عام. 

و�أعرب عن قناعته باأن �ل�ضخ�ضيات �لجتماعية و�لريا�ضية 

�ضاتها  �ضيعملون كفريق و�حد مع كل منظومات �لعمل بكل تخ�ضرّ

وهياكلها ومبييا يحافظ علي مكانة و�سمعة عييدن �لتاريخية 

و�الجتماعية من خالل �لتعامل �حل�سن و�الأخالق �حلميدة �لتي 

يتمترّع بها �أبناء هذه �ملحافظة �مل�ضيافة. 

و�أ�ضاد �لأخ عبدربه من�ضور هادي باملاآثر �لطيرّبة و�حلميدة �لتي 

ت�ضتهر بها عدن على مررّ �لتاريخ، وماز�د من �ألقها �إعادة حتقيق 

�لوحدة �ملباركة مقرتنة بالنهج �لدميقر�طي �لذي يتمترّع به �ليمن 

يف �لعهد �لر�هن. 

املنطقة الحرّة
وكان �لأخ عبد ربه من�ضور هادي- نائب رئي�س �جلمهورية 

�لنائب �الأول لرئي�س �ملوؤمتر- قد �سدد خالل زيارته �لتفقدية 

للمنطقة �حلرة بعدن �لثالثاء على �سرورة �لعمل �لدوؤوب يف هذ� 

�ملرفق �حليوي مبا يحقرّق �لتطور�ت �ملن�ضودة خ�ضو�ضاً و�أن موقع 

�ملنطقة �حلرة يوؤهلها للعب دور جتاري و�قت�سادي متميز. 

ة �لدكتور  و��ضتمع نائب �لرئي�س من رئي�س �ملنطقة �حل��ررّ

عبد�جلليل �ل�ضعيبي �ىل �ي�ضاحات حول بر�مج �لهيئة مبا يف 

�ضة وم��ا ت�ضمنها من �أن�ضطة  ذل��ك �مل�ضاريع �جل��دي��دة و�ملرخرّ

و�خت�ضا�ضات وقدر�ت ��ضتيعابية للعمالة و�لتي بلغت طاقتها 

�ال�ستيعابية حتى �الآن ت�سعة �آالف من �لعمالة �لوطنية مبختلف 

�ضاتها، بالإ�ضافة �ىل �ألفني من �لعمالة �لأجنبية ذ�ت �لتاأهيل  تخ�ضرّ

�لفني �لنادر. 

د �لأخ نائب �لرئي�س �لأمني �لعام ميناء �حلاويات  �إىل ذلك تفقرّ

لع على ن�ضاطاته �لتجارية يف �ملناولة و�ل�ضحن و�لتفريغ  و�طرّ

وبا�ستخد�م �ملعّد�ت �لعمالقة و�لقادرة على �حلركة �ل�سريعة 

رة، بالإ�ضافة �ىل ��ضتقبال مئات �حلاويات و�لكنتري�ت  و�ملتطورّ

مبختلف �أحجامها و�أ�ضكالها.

الحوار الوطني
وكان نائب رئي�س �جلمهورية �لتقى �لثنني �ملا�ضي يف �لق�ضر 

�جلمهوري بعدن �أمناء عموم �ملجال�س �ملحلية ووكالء �ملحافظات 

وروؤ�ساء فروع �ملوؤمتر �ل�سعبي �لعام مبحافظات عدن، �أبن، 

حلج، و�ل�ضالع. 

وجييرى خالل �للقاء مناق�سة ق�سايا تفعيل �لعمل �لتنظيمي 

و�ال�ستعد�د لالنتخابات �لنيابية �ملقبلة وبر�مج �لتنمية و�لتطوير 

على خمتلف �مل�ضتويات. 

ث �لأخ عبدربه من�ضور ه��ادي- نائب  ويف بد�ية �للقاء حت��درّ

رئي�س �جلمهورية �لنائب �الأول لرئي�س �ملوؤمتر �الأمن �لعام- عن 

جملة من �لق�ضايا �ملت�ضلة بالنهج �لدميقر�طي و�لعمل �لوطني 

بكل �سوره.. وقال: �إن �حلو�ر �لوطني �لذي �نعقدت جلانه وبكل 

�أطيافه �ل�سيا�سية و�حلزبية �سيعمل خالل �لفرتة �لقليلة �لقادمة 

على ت�ضوية وتعبيد �مللعب �لدميقر�طي نحو �لنتخابات �لنيابية 

�لقادمة من �أجل �حلفاظ على �لنهج �لدميقر�طي وتكري�ضه يف 

�لو�قع �لعملي و�حلفاظ على �أمن و��ستقر�ر ووحدة �لبالد لتغليب 

�مل�ضلحة �لوطنية �لعليا. 

م�ضريً� �إىل �أن �حلو�ر �ضيناق�س كل ما ميكن مناق�ضته من ق�ضايا مع 

�حلفاظ على �لثو�بت �لوطنية �ملتمثرّلة بالنظام �جلمهوري و�لنهج 

�لدميقر�طي و�لوحدة �لوطنية. 

ه نائب رئي�س �جلمهورية �إىل �أحد�ث حمافظة �ضعدة وما  ونوَّ

جّرت �ليه من ت�سّعبات وخ�سائر.. موؤكدً� �أن ذلك قد نتج جّر�ء �أفكار 

�مة �ضبرّبت �ضت حروب، �خلا�ضر �لأكب و�لأ�ضا�س فيها  رجعية وهدرّ

هو �لإن�ضان �ليمني. 

قاً  وتناول نائب �لرئي�س طبيعة تلك �لأحد�ث بالتفا�ضيل، متطررّ

مة  �إىل �جلهود �ملبذولة من �لدولة ملكافحة �لإره���اب ويف �ملقدرّ

�إره��اب تنظيم �لقاعدة وكيفية �لتعاطي مع هذه �لظاهرة �لتي 

ت�ضببت بتخويف �ملو�طنني و�ل�ضيرّاح و�لتاأثري بالتايل على قطاعات 

�قت�سادية و��سعة تعمل بهذ� �لقطاع، موؤّكدً� م�سي �لدولة وبحزم 

ملكافحة هذه �لظاهرة �للعينة.

و�أو�ضح �لأخ عبدربه من�ضور هادي »�أن �لعقدة �لأ�ضا�س هي قلة 

�الإمكانات �القت�سادية وما تلحقه من موؤ�سر�ت �سلبية«.. م�سريً� بهذ� 

�ل�ضدد �إىل �ل�ضباب �لذين كانت �أعمارهم عند قيام �لوحدة �ملباركة 

ما بن ثالث �إىل �سبع �سنو�ت، �أ�سبحو� �ليوم يف ريعان �ل�سباب 

ويو�جهون ظروفاً خمتلفة، قلة منهم فقد �لبو�ضلة و�أ�ضبح متخبطاً 

ى باحلر�ك �جلنوبي ي�ضتقطب  بني هذ� �لجتاه �أو ذ�ك وبات ما ي�ضمرّ

�لب�ضطاء منهم بدون وعي �أو �إدر�ك. 

موؤكدً� �أن �مل�ستقبل هو للعمل �ملثمر و�النخر�ط يف �سفوف �ملعاهد 

ر  �ملهنية و�لتاأهيل �لعلمي لتوفري �لعمالة �لقادرة على �لعطاء �ملتطورّ

و�حلديث. 

وقييال نائب رئي�س �جلمهورية: »كييانييت �لبد�ية عييبييارة عن 

�حتجاجات للمتقاعدين من �أجل ت�ضوية �أو�ضاعهم يف ��ضرت�تيجية 

�لأجور باخلدمة �ملدنية وو�فقت �لدولة على ذلك و�عتمدت ما يزيد 

على 50 مليار ريال �سنوياً لت�سوية �أو�ساعهم.. موؤكدً� �أن كل �أبناء 

�ليمن تربت ثقافتهم يف �ل�ضابق على ثقافة �لوحدة ورفع علم �ليمن 

ه  عالياً خفرّاقاً بالفكر �لوحدوي �لوطني ولي�س هناك ما ي�ضوب �أو ي�ضورّ

ذلك �ضوى �حلاجة �إىل توظيف �لأيادي �لعاطلة ومعاجلة �لبطالة 

و�لتخفيف من �لفقر. 

ودع��ا �لأخ �ملنا�ضل عبدربه من�ضور ه���ادي- نائب رئي�س 

�جلمهورية- �إىل ح�سد �لطاقات ور�س �ل�سفوف من �أجل �سون 

ر �لجتماعي  �أمن و��ضتقر�ر �لوطن و�لبناء �لقت�ضادي و�لتطورّ

�مة بكل �ضورها  و�لعمل على مكافحة �ل�ضلبيات ورف�س �لأفكار �لهدرّ

و�أ�ضكالها. 

ث يف �للقاء �أم��ني عام �ملجل�س �ملحلي ملحافظة عدن  وقد حت��درّ

عبد�لكرمي �ضائف، ووكيل حمافظة �أبني حممد ح�ضني �لدهبلي، 

ووكيل حمافظة حلج قا�سم لبوزة، و�لقائم باأعمال فرع �ملوؤمتر 

بال�ضالع �أحمد عبادي، حول �ملو�ضوعات �ملت�ضلة بالعمل عك�ضت 

�ل�ضورة ب�ضكل و��ضح. 

و�أثرى تلك �لنقا�سات و�ملد�خالت رئي�س جامعة عدن �لدكتور 

عبد�لعزيز بن حبتور بحديث �أكادميي تناول طبيعة �لو�ضع 

يف نو�حي �لتعليم �لعام و�لعايل وطبيعة �لتعاطي �ملجتمعي مع 

�ت مبختلف م�ضمياتها و�أ�ضلها �لنتمائي مع و�ضوح �مل�ضهد  �ملتغريرّ

�لعام.. كما حتدثت عدد من �الأخو�ت روؤ�ساء فروع �حتاد ن�ساء 

�ليمن يف �ملحافظات �لأربع. 

وح�ضر �للقاء نائب رئي�س �لوزر�ء ل�ضئون �لدفاع و�لأمن وزير 

�لإد�رة �ملحلية �لدكتور ر�ضاد �لعليمي، و�لأمني �لعام �مل�ضاعد 

لقطاع �لفكر و�لثقافة و�الإعالم �لدكتور �أحمد عبيد بن دغر، ورئي�س 

د�ئييرة �ل�سباب و�لطالب �الأ�ستاذ عييارف �لزوكا ع�سو �للجنة 

�لعامة، ورئي�س د�ئرة �لرتبية و�لتعليم حممد �لروي�ضان، ووزير 

�خلدمة �ملدنية ع�ضو �للجنة �لعامة �لدكتور يحيى �ل�ضعيبي، 

ووزير �ل�ضحة �لعامة و�ل�ضكان �لدكتور عبد�لكرمي ر��ضع، ووزير 

�لأ�ضغال �لعامة و�لطرق �ملهند�س عمر �لكر�ضمي، ووزير �ل�ضياحة 

نبيل �لفقيه.

العمل الوطني
وكان �لأخ عبدربه من�ضور هادي- نائب رئي�س �جلمهورية �لنائب 

�الأول لرئي�س �ملوؤمتر- قد تر�أ�س �الأحد قبل �ملا�سي �جتماعاً مو�سعاً 

�ضم قياد�ت حمافظات عدن، �أبني، حلج، و�ل�ضالع يف نطاق �جتماع 

�للجان �لأمنية يف �ملحافظات �لربع.

ويف �للقاء حتدرّث نائب رئي�س �جلمهورية حول �لق�ضايا �ملترّ�ضلة 

بالعمل �لوطني من خمتلف جو�نبه �لقت�ضادية و�ل�ضيا�ضية 

و�لق�ضائية و�لأمنية وكل ما يترّ�ضل بطبيعة �لأد�ء.

منوهاً �إىل �ضرورة �لت�ضدرّي �حلازم للخارجني على �لقانون �لذين 

يحاولون �لعبث باالأمن و�ال�ستقر�ر و�ل�سكينة �لعامة.. وقال: »�إن 

جتاربنا مع هوؤالء �ملارقن يف �لت�سامح و�لتغا�سي مل توؤخذ بالنو�يا 

�لطيبة و�حل�ضنة ولكنهم ز�دو� يف غيرّهم ويحاولون �أن يخلقو� من 

�أنف�ضهم �أوهام جنون �لعظمة«.

و�أ�سار نائب رئي�س �جلمهورية �إىل �أن �لقيادة �ل�سيا�سية ممّثلة 

بفخامة �لأخ علي عبد�هلل �ضالح- رئي�س �جلمهورية- �ضبق و�أن 

�أ�سدرت عفوً� عاماً الأكرث من مرة لكنهم لالأ�سف يعودون بعد ذلك 

لنف�س �ل�ضلوك �مل�ضني  و�ملرفو�س.. و�أكد �أنه يف ظل هذ� �لتمادي ل 

بد من تطبيق �لقانون و �لنظام وفقاً لن�ضو�س �لد�ضتور.

وقال: »�سحيح �أننا بلد دميقر�طي وتعددي وذلك ما ي�ستوجب 

�ال�ستيعاب �لو�عي و�لتعاطي �خلاّلق �لذي ال ي�سر باالقت�ساد وال 

�ل�سياحة مما يجعل من م�ساألة �حلفاظ على �الأمن و�ل�سكينة �لعامة 

م�ضئولية �جلميع«.. منوهاً �إىل �أهمية ��ضت�ضعار �مل�ضئولية خا�ضة 

جهاز �لق�ضاء و�لنيابة يف �لتعاطي �حلذر و�مل�ضئول، خ�ضو�ضاً 

�أن حمدثي �ل�ضغب و�لفنت يف �ملجتمع يثريون ذلك بدو�فع معادية 

للوطن و�أمنه و��ضتقر�ره حتى و�إن �ألب�ضوها مب�ضميات خمتلفة.

و�أكد �لأخ عبدربه من�ضور هادي- نائب رئي�س �جلمهورية- 

على �أهمية مو�كبة �لأجهزة �لق�ضائية و�لنيابة ملا ت�ضهده �لق�ضايا 

�جلنائية من تز�يد، و�لتعامل معها بحزم بدون �أدنى ت�ضاهل �أو 

مماطلة حتى ال تكون �لفر�س لتنفيذ تلك �جلر�ئم �سانحة ملن ت�سّول 

له نف�ضه �أية حماولة لرتكابها.

و�أ�ضاد نائب رئي�س �جلمهورية بالدور �لذي يقوم به رجال �لأمن 

و�لقو�ت �مل�ضلحة يف تنفيذ �ملهام وما يتحلرّون به يف �إطار �ليقظة 

�لعالية �لتي يعي�ضونها حر��ضاً على �لأمن و�ل�ضتقر�ر و�ل�ضكينة 

�لعامة للمجتمع.

وقال نائب رئي�س �جلمهورية: »�إن �أجهزة �لدولة معنية قبل 

غريها باالإجر�ء�ت و�خلطط �لالزمة الإجناح �الأهد�ف �ملر�سومة 

ر و�ل�ضتقر�ر �لجتماعي مع �لتعاون و�لبناء من  يف طريق �لتطورّ

قبل �جلميع«. 

وفيما يتعلرّق بالإجر�ء�ت �لأمنية �لتي �ترّخذت يف منطقة لودر 

�ضد تنظيم �لقاعدة، قال �لأخ عبدربه من�ضور هادي- نائب رئي�س 

�جلمهورية: »�إن فلول هذه �لعنا�سر �الإرهابية قد �ُسلَّت ومت �سربها 

دون هو�دة، ولعل �جلميع يعرف �أن هذه �لفئة �ل�سالة ال تفّرق 

بن �حلالل و�حلر�م و�حلق و�لباطل وو�قعة حتت تاأثري �الأوهام 

�ل�ساللية ويتوّجب �ال�ستمر�ر يف مالحقتها �إىل �أوكارها حتى ولو 

كانت يف �جلبال �لبعيدة و�لنائية، مع �ضرورة �لتن�ضيق �لكامل بني 

�أجهزة �لأمن و�لق�ضاء و�لنيابة �لعامة وذلك يف طريق �جتثاث هذه 

�جلرثومة �خلبيثة من �ملجتمع«. 

د �لأخ عبد ربه من�ضور هادي �أن �ملو�قف �لإقليمية و�لعربية  و�أكرّ

و�لدولية مع بالدنا �يجابية جدً� وتدعم بكل قوة �أمن و��ستقر�ر 

ووحدة �ليمن، و�ضيكون �جتماع �أ�ضدقاء �ليمن �لذي �ضينعقد يف 

و��سنطن يف �لر�بع و�لع�سرين من �ل�سهر �جلاري �إحدى عالمات 

ذلك �لت�ضامن و�لدعم. 

ح�سر �للقاء �الأمن �لعام �مل�ساعد لقطاع �لفكر و�لثقافة و�الإعالم 

باملوؤمتر �ل�سعبي �لعام �لدكتور �أحمد عبيد بن دغر، وع�سو �للجنة 

�لعامة �ال�ستاذ عارف �لزوكا رئي�س د�ئييرة �ل�سباب و�لطالب، 

ورئي�س د�ئرة �لرتبية و�لتعليم �لأ�ضتاذ حممد �لروي�ضان، ووزر�ء 

�خلدمة �ملدنية و�لتاأمينات �لدكتور يحيى حممد �ل�ضعيبي، و�ل�ضحة 

�لعامة و�ل�ضكان �لدكتور عبد�لكرمي يحيى ر��ضع، و�لأ�ضغال �لعامة 

و�لطرق �ملهند�س عمر �لكر�ضمي، و�لنفط و�ملعادن �أمري �لعيدرو�س، 

و�ل�ضياحة نبيل �لفقيه، ووكيل �أول وز�رة �لد�خلية �للو�ء �لركن 

حممد عبد�هلل �لقو�ضي.۹

سنالحق 
املجرمني والقتلة 

أينما كانوا
اجتماع أصدقاء اليمن يعبـّر 
عن الدعم العربي واإلقليمي 

والدولي لليمن

قريبًا سيتم مد الكهرباء 
من جعار إىل لودر وربطها 

بالشبكة الوطنية
االستاد الرياضي يف 
أبني مفخـرة كبـرية 

بكــل املقاييس 
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متابعات أفراحنا بالثورة اليمنية اخلالدة هي أفراح امتالك 

إرادتنا الوطنية احلرة وحياتنا العزيزة والكرمية

هناك اهتمام استثنائي باستضافة بطولة خليجي 20
الحوار الوطني سيمهـّد الطريق نحو االستحقاق النيابي القادم 
يجب تفعيل العمل التنظيمي استعداداً  لالنتخابات

¿ عاد األخ عبد ربه منصور هادي- نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام- الخميس الماضي، إلى صنعاء بعد زيارة 
لمحافظة عدن التقى خاللها بالمسؤولين 
وأعضاء المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية 
في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، 
فيما شارك خاللها أبناء محافظة عدن أفراح 

واحتفاالت عيد الفطر المبارك. 
كما قام نائب الرئيس بزيارة لمحافظة أبين 
اّطلع خاللها على سير العمل في المكاتب 
الخدمية  لتنمية  ا برامج  وتنفيذ  الحكومية 
والصناعية، إلى جانب تفّقده عددًا من المشاريع 
الرياضية واإليوائية الخاصة باستقبال بطولة 
خليجي 20 التي ستقام في اليمن ألول مرة 
خالل الفترة من 22 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 

القادمين.


