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الـ47 لثورة الـ14 من 
أكتوبر  الخالدة

و�سدد املهند�س املي�سري على 

العمل ال��دوؤوب واجل��اد من اأجل 

اجناح اخلطط والربامج املقرة من 

قبل قيادة امل�ؤمتر ال�سعبي العام 

والأم��ان��ة العامة وتعزيز عالقة 

اأع�����س��اء امل���ؤمت��ر م��ع امل�اطنني 

مبختلف �سرائحهم الجتماعية 

والعمل على تلم�س هم�مهم وو�سع 

املعاجلات ال�سائبة لها ومبا ي�ؤكد 

حر�س امل�ؤمتر ال�سعبي العام على 

معاجلة م�ساكل اأبناء ال�طن.

واأ�سار املي�سري اإىل اأهمية العمل 

التنظيمي يف حياة امل�ؤمتر من اأجل 

تر�سيخ نهجه الدميقراطي والعمل 

مع كافة الق�ى ال�سيا�سية اخلرية 

من اأجل تط�ير التجربة الدميقراطية يف بالدنا.. لفتاً 

اإىل �سرورة الرتقاء بالعمل التنظيمي والتخلي عن 

الرتابة والعمل امل��سمي الذي ينتهي مبجرد النتهاء 

من الفعاليات والأن�سطة.

داعياً اإىل ال�ستفادة من التجربة امل�ؤمترية خالل 

الع�سرين ال�سنة املا�سية ملا تكتنزه من خربة حتتم 

على اجلميع ال�ستلهام وال�سرت�ساد بها وت�سمري 

ال�س�اعد ورف��ع الهمم لي�سبح العمل امل�ؤمتري يف 

دمي�مة م�ستمرة لتنفيذ اخلطط والربامج امل�اكبة 

لبناء الدولة الدميقراطية الع�سرية احلديثة.

وح��ث املهند�س اأح��م��د املي�سري ق��ي��ادة امل�ؤمتر 

باملحافظة على بل�رة نهج و�سيا�سة امل�ؤمتر ال�سعبي 

العام وقائد م�سريته فخامة الأخ علي عبداهلل �سالح 

رئي�س اجلمه�رية رئي�س امل�ؤمتر ال�سعبي العام 

الهادفة اإىل بناء املجتمع وتط�ير التجربة الدميقراطية 

والت�سدي للم�ؤامرات والفنت التي تخطط لها ق�ى 

التخلف والظالم وال�سم�لية التي مازال اأبناء حمافظة 

اأبني يتجرع�ن الآلم والعذاب الذي م�ر�س عليهم 

اإبان فرتة ذلك احلكم ال�سم�يل والذي انتهى اإىل الأبد 

مع بزوع فجر 22 ماي� 1990م.

وطالب بتظافر جه�د اجلميع لإجن��اح العر�س 

الريا�سي القادم وتنفيذ اخلطط املعدة لذلك جلعل 

اأبني حا�سنة للريا�سة وفاحتة ذراعيها لفعاليات 

خليجي 20 التي �ستقام خ��الل الأ�سابيع القادمة 

والعمل ب�ترية عالية لتنفيذ الربامج املر�س�مة يف 

هذا اجلانب والق�ساء على اأوجه الق�س�ر وتالفيها 

اأوًل باأول.

ويف الجتماع دان احلا�سرون اأعمال ال�ستهداف 

التي تق�م بها عنا�سر قاعدية حراكية لرجال الأمن، 

معربين عن رف�سهم القاطع لتلك الأعمال الإرهابية 

والت�سدي لها بكل ما ميلك�ن من ق�ة.۹
¿ مازالت م�سكلة غياب امل�سدر امل�س�ؤول ت�سكل 
عائقاً كبريًا اأم��ام ال��راأي العام وخا�سة رجال 

ال�سحافة والإعالم اإزاء اأي اأحداث داخلية.

فكثريون منا كالمي�ن ن�ست�سقي معل�ماتنا من 

الأخبار العاجلة يف الف�سائيات، وتلك ت�ؤثر �س�اًء 

اأكانت الأخبار �سحيحة اأم مغل�طة اأم مبالغاً فيها 

اأم جمه�لة امل�سدر- ت�ؤثر يف امل�اطن اأو املتلقي 

لتلك املعل�مات من تلك الف�سائيات.

فغياب امل�سدر امل�س�ؤول للت�سريح عن الأحداث 

ال�طنية اأو تاأخر الإعالن عنها وانتظار �ساعات 

و�ساعات لبثها اأو اإذاعتها عرب الن�سرات الرئي�سية 

م�ساًء بينما احلدث وقع �سباحاً ل ي�سكل اأهمية 

اأو تاأثريًا لأن املتلقي قد اطلع عليها يف الن�سرات 

اأو ال�سريط العاجل يف الف�سائيات بل ت�سكل هذه 

املعل�مات ت�س�ي�ساً لدى املتلقي.

فامل�سدر امل�س�ؤول مهم ج��دًا يف وقتنا احلايل 

ولظروفنا احلالية، و�سرعة التعامل مع احلدث 

من امل�سدر امل�س�ؤول تقطع الطريق على ال��سائل 

العالمية التي ميكن لها اأن ت�سخم اأو تهّ�ل من 

احل���دث.. كما ان ت�سارب معل�مات امل�سدر 

امل�س�ؤول اإذا وقع احلدث يك�ن يف غري حمله يفقد 

املتلقي �س�اًء امل�اطنني اأو الإع��الم اخلارجي 

والعامل كله- م�سداقية هذه املعل�مات ك�نها 

غ��ري دقيقة اأو ناق�سة.. وه��ذا م��ا مل�سناه من 

ت�سريحات ح�ل اأحداث �سرب اأوكار القاعدة يف 

املعجلة باأبني اأو غريها، حيث اأن امل�سدرت�سرع 

يف العالن عن اأ�سماء قتلى اكت�سف فيما بعد اأنهم 

اأحياء يرزق�ن.

 لذا واحرتاماً لراأي وفكر وعقلية امل�اطن يجب 

اأن يعني م�سدر م�س�ؤول اأمني، خ�س��ساً بعد اأن 

اختفى امل�سدر احلك�مي ومل يعد يظهر حالياً.. 

مطل�ب م�سدر اأمني �سريع وف�ري يعلم القا�سي 

وال��داين ب��اأي اأح��داث تقع وب�سراحة و�سفافية 

بهدف خلق م�سداقية ل��دى امل�اطن وتف�يت 

الفر�سة على ال��سائل العالمية العربية والعاملية 

التي تريد الته�يل اأو الإث��ارة ويك�ن �سحيتها 

امل�اطن العادي اأو الأمي.

هل �ستفعلها وزارة الداخلية قبل وق�ع الفاأ�س 

يف الراأ�س؟.۹

أين املصدر الرسمي 
املسؤول؟!

حسن قاسم

¿ »نحن الي�م يف و�سع جديد بعد اإعادة حتقيق 
وح��دة ال�طن والتي كانت ه��دف كل منا�سلي 

الث�رة اليمنية »�سبتمرب واكت�بر« وما تالها..

اأعتقد اأننا و�سلنا اىل بر الأمان بتحقيق ال�حدة 

يف ال�22 من ماي� 1990م ك�ن ال�حدة �سمام اأمان 

مل�سرية الن�سال اليمني الق�ي ويف �سبيل حتقيق 

كل املبادئ والهداف التي نا�سلنا يف �سبيلها منذ 

بداية الث�رة.

وبهذه املنا�سبة اأدع� كل الزمالء واملنا�سلني 

ب��ن��اء �سعبنا اإىل اأن يتذكروا  ال�سرفاء وك��ل اأ

ال�سهداء واملنا�سلني ال��ذي��ن رووا بدمائهم 

الطاهرة تربة اليمن 

م��ن��ذ ان����دلع ث���رة 

ال���26 من �سبتمرب، 

م��رورًا بث�رة ال�14 

من اكت�بر، وحتى 

ال�����30 م��ن ن�فمرب 

1967م ي�م حتقيق 

ال�ستقالل املجيد«.۹

طالب بتخليص العمل التنظيمي من الرتابةشهادة للتاريخ

امليسري يدعو مؤتمريي أبني إىل التصدي للظالميني والشموليني
¿  ترأس المهندس أحمد بن أحمد الميسري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام محافظ أبين اجتماعًا لقيادات فروع المؤتمر بالمحافظة والمديريات بحضور 
محمد حسين الدهبلي عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بأبين وعدد من 
أعضاء اللجنة الدائمة وقيادات المؤتمر والقطاع النسوي في الفرع وقد قيّم االجتماع 
العمل التنظيمي على مستوى الفرع والمستجدات واألوضاع الراهنة في المحافظة 

واالستعدادات الجارية الستقبال فعاليات خليجي )20(.

املناضل/ أحمد عبداهلل املجيدي

التجربة 
املؤتمرية تحتم 

على الجميع 
االستلهام 

واالسرتشاد بها

فيما دانت االعتداء اإلجرامي الذي استهدف محافظ أبني 

فعاليات مختلفة تتعهد بالتصدي 
لإلرهابيني ومخططات املتآمرين

¿ دان��ت منظمات املجتمع امل��دين و�سخ�سيات 
�سيا�سية واجتماعية يف حمافظة اأبني العتداء 

الإجرامي الذي تعر�س له اخلمي�س املهند�س/ 

اأحمد بن اأحمد املي�سري حمافظ اأبني ع�س� اللجنة 

العامة للم�ؤمتر ال�سعبي العام اأثناء مرور م�كبه 

يف منطقة اخلديرة متجهاً اإىل مديرية م�دية لتقدمي 

العزاء وامل�ا�ساة لأ�سرة �سهيد ال�اجب العقيد/ 

عبداهلل حممد �سامل البهام مدير اأم��ن م�دية، 

الذي ا�ست�سهد �سباح ذلك الي�م بر�سا�س اأحد 

الإرهابيني وه� يق�م ب�اجبه.

واأكدت منظمات املجتمع املدين وال�سخ�سيات 

ال�سيا�سية والجتماعية يف حمافظة اأبني وق�فها 

الكامل اإىل جانب ال�سلطة املحلية يف املحافظة 

وعلى راأ�سها املهند�س املي�سري، والت�سدي لكافة 

املخططات التاآمرية والأعمال الإجرامية بق�ة 

واإرادة ثابتة، واإف�سال خمططات التاآمر واخليانة، 

متعهدين ال�ق�ف �سفاً واح��دًا مل�اجهة كل من 

يقف وراء تلك الأعمال الإرهابية وتلقني عنا�سر 

اخليانة والتاآمر والإرهاب در�ساً جديدًا ي�ساف 

اإىل الدرو�س التي �سبق اأن ذاق مرارتها من حاول 

تنفيذ اأجندة خارجية �سد بالدنا.

ويف ال�قت الذي ا�ستنكروا فيه ب�سدة العتداء 

الإجرامي الذي تعر�س له املحافظ اأحمد بن اأحمد 

املي�سري، فاإنها يف نف�س ال�قت جتدد ال�لء للث�رة 

وال�حدة ووطن 22 ماي�، وت�ؤكد على ال�سري قدماً 

للدفاع عن مكت�سبات الث�رة وال�طن واف�سال 

مراهنة اأعداء ال�طن وال�حدة.

ب��ني �ستظل مب�اقفها  م�ؤكدين اأن حمافظة اأ

ال�طنية وال�حدوية رم��زًا لنت�سارات �سعبنا 

وعن�اناً يفتخر فيه كل اأبناء ال�طن اليمني من 

اق�ساه اإىل اق�ساه.. ولن تخيفهم زوابع اخل�نة 

واملتاآمرين، وحتماً �ستك�ن نهايتهم قريبة على 

اأيدي كل ال�سرفاء واملنا�سلني من اأبناء حمافظة 

اأبني..

هذا وقد ذيل البيان بت�قيع عدد من املنظمات 

املدنية منها:

- منتدى ال�حدة اليمنية الثقايف الجتماعي.

- منا�سل� الث�رة اليمنية واأ�سر ال�سهداء م/ 

اأبني.

- احتاد ن�ساء اليمن م/ اأبني.

- احتاد نقابات عمال اليمن فرع اأبني.

- نقابة املهن التعليمية م/ اأبني.

- احتاد العمال الزراعيني م/ اأبني.

- الحت����اد ال�سمكي ال��ت��ع��اوين وجمعيات 

ال�سيادين م/ اأبني.

- م�سائخ واأعيان مديرية �سرار يافع.

- اجلمعيات التعاونية وال�سكنية م/ اأبني.

- اجلمعيات الزراعية م/ اأبني.

- اجلمعيات اخلريية م/ اأبني.

- جمعية �سباب ال�حدة م/ اأبني

- اللجنة التح�سريية جلمعية �سباب ال�حدة 

خنفر.

- نقابة املحامني اليمنيني م/ اأبني.

- ق��ي��ادات الأن��دي��ة والحت����ادات الريا�سية 

باملحافظة.

- اجلمعيات احلرفية واملهنية والفنية م/ اأبني.

- اأكادميي� ومهند�س� حمطة الأبحاث الزراعية 

الك�د م/ اأبني.۹

فرع املؤتمر بالبيضاء ينعي رحيل الفقيد الرتبوي محمد الزنبعي

استنكر بشدة االعتداء على الحطابي:
مؤتمر حضرموت يدعو للتعاون مع األمن ملواجهة اإلرهاب

خالل استعراضه األنشطة التنظيمية املنفذة للعام الجاري 2010م

مؤتمر عمران يطالب املتحاورين تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن

¿  نعى ف��رع امل���ؤمت��ر ال�سعبي العام 
مبحافظة البي�ساء رحيل الرتب�ي القدير 

حممد علي الزنبعي اإثر مر�س ع�سال اأمل 

به.. وعربت قيادة الفرع عن عميق احلزن 

لفقدان اأحد اأب��رز الرتب�يني والقياديني 

امل�ؤمتريني والذي كان له دور بارز على 

م�ست�ى ال�ساحة وترجم عطاءه ال�طني 

بكفاءة ومهنية عالية اأثناء ت�ليه العديد 

من املنا�سب.

واأعرب امل�ؤمتر ال�سعبي العام بالبي�ساء 

ع��ن تعازيه احل���ارة اىل اأ���س��رة الفقيد 

والأ�سرة الرتب�ية واىل جميع حمبيه.. 

�سائلني امل���ىل اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع 

الرحمة وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله 

وذويه ال�سرب وال�سل�ان.

هذا وقد ووري جثمان الفقيد الزنبعي 

الرثى مبقربة فدعق وقد تقدم امل�سيعني 

حمافظ املحافظة حممد نا�سر العامري 

رئي�س الهيئة التنفيذية للم�ؤمتر ال�سعبي 

العام واأمني عام املجل�س املحلي باملحافظة 

الخ نا�سر اخل�سر ح�سني ع�س� اللجنة 

الدائمة ورئي�س فرع امل�ؤمتر ال�سعبي العام 

مبحافظة البي�ساء الدكت�ر حممد عبدال�يل 

ال�سماوي ع�س� اللجنة الدائمة والعديد 

م��ن م��دي��ري ع��م���م امل��ك��ات��ب التنفيذية 

واملجال�س املحلية وق��ي��ادات امل�ؤمتر 

وق�اعده وجمع غفري من امل�اطنني.۹

¿ ا�ستنكرت قيادة واأع�ساء 
واأن�سار ف��رع امل�ؤمتر ال�سعبي 

ال��ع��ام ب���ال����ادي وال�����س��ح��راء 

مبحافظة ح�سرم�ت ما تعر�س 

له العقيد ريا�س يحيى احلطابي- 

ن��ائ��ب م��دي��ر الأم����ن ال�سيا�سي 

ب�سيئ�ن- الأربعاء املا�سي من 

اعتداء اآثم وجبان.. م�سريين اإىل 

اأن مثل هذه الأعمال الدخيلة على 

اأبناء �سعبنا واخلارجة عن جادة 

�سا�س  بالأ ت�ستهدف  ال�س�اب 

زع��زع��ة الأم���ن وال���س��ت��ق��رار يف 

ال���ط��ن وال��ن��ي��ل م��ن منجزاته 

ومكت�سباته العظيمة.

وط��ال��ب امل����ؤمت���ر ال�سلطات 

امل��ح��ل��ي��ة والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 

ال�سرب ب��ي��ٍد م��ن ح��دي��د ك��ل من 

ل�سكينة  با خ����الل  الإ ي�ستهدف 

العامة ويعيث يف الأر�س ف�سادًا، 

وبذل اأق�سى اجله�د يف تق�سي اأثر 

مدبري هذه الأعمال الإجرامية 

اجلبانة، املتنافية م��ع تعاليم 

ديننا الإ�سالمي احلنيف وقيم 

ومبادئ �سعبنا اليمني امل�سلم 

الذي يرف�س التطرف والغل�.

واأك�����دت ق��ي��ادة ف���رع م���ؤمت��ر 

ح�����س��رم���ت يف ب��ي��ان ل��ه��ا على 

���س��رورة تكاتف كافة اجله�د 

ب��ن��اء املجتمع  ال�طنية لكافة اأ

يف م�اجهة الأع��م��ال الإرهابية 

وا�ستئ�سال الإره��اب، وجتفيف 

منابعه والعمل من اأجل تعميق 

قيم احل�ار والت�سامح..

وح��ذرت من خط�رة الأفكار 

ال��ظ��الم��ي��ة ال��ت��ي تتبناها تلك 

العنا�سر الإرهابية التي تقف 

وراء مثل هذه الأعمال الإجرامية 

وحتاول من خاللها اإعاقة م�سرية 

التط�ر والنماء يف وطننا الغايل.

و���س��ددت ق��ي��ادة ف��رع م�ؤمتر 

ح�سرم�ت على �سرورة مالحقة 

اجلناة من العنا�سر التخريبية 

والإره��اب��ي��ة وال��ق��ب�����س عليهم 

واإحالتهم اإىل الق�ساء كي ينال�ا 

جزاءهم الرادع.

واأه�����اب م���ؤمت��ر ح�سرم�ت 

بامل�اطنني بال�ادي وال�سحراء 

ب��ت��ع��اون��ه��م م��ع اأج��ه��زة الأم���ن 

للت�سدي لكل من ت�س�ل له نف�سه 

امل�سا�س ب��الأم��ن وال���س��ت��ق��رار 

وال�سكينة العامة يف بالدنا.۹

عمران- محمد الشامي
¿ كر�س اللقاء التنظيمي لقيادة فرع امل�ؤمتر مبحافظة 

عمران- الذي عقد برئا�سة ال�سيخ عبداهلل بن عبداهلل 

بدرالدين رئي�س الفرع ع�س� جمل�س الن�اب- 

ملناق�سة م�ست�ى الأداء التنظيمي لفرع املحافظة 

واملديريات بالإ�سافة اإىل الأن�سطة املنفذة خالل 

الفرتة املن�سرمة من العام اجلاري 2010م 

يف خمتلف املجالت والنتائج اليجابية التي 

حتققت من خاللها يف اإطار خطة العمل التنظيمية 

املر�س�مة للعام اجلاري.

كما وقف اللقاء على عدد من الق�سايا 

ال�طنية ذات ال�سلة ب��دور القيادات 

امل�ؤمترية ومنت�سبي امل�ؤمتر يف م�اجهة 

ومل���ا مثريي الفنت ومروجي ثقافة الإرهاب 

م�����������ن من �ساأنه �س�ن وحماية ال�طن وامل�اطن 

خماطر التاأثر باأفكار ودعايات املغر�سني ال�ساعني اإىل احداث 

الفرقة ومتزيق وحدة ال�طن حتت م�سميات ومطالب خمتلفة 

وغري قان�نية.

وتطرق اللقاء اإىل ال�سبل الكفيلة باجناز املهام والفعاليات 

التنظيمية خالل الفرتة املتبقية من العام اجلاري 2010م، 

وجعلها ت�سري يف طريق حتقيق الأهداف والغايات النبيلة 

امل�ستلهمة من ت�جيهات فخامة رئي�س اجلمه�رية رئي�س 

امل�ؤمتر ال�سعبي العام.

و�سدد اللقاء على �سرورة االن�سباط والتفاعل امل�ستمر 

لقيادات امل�ؤمتر باملحافظة واملديريات وتط�ير اأداء القطاع 

الن�سائي واأن�سطته التنظيمية على م�ست�ى املجم�عات 

واملراكز التنظيمية يف القرى والعزل واملديريات.

واأقر الجتماع حتديد الي�م اخلام�س من مطلع كل 

�سهر م�عدًا لجتماع دوري لقيادة فرع املحافظة 

لل�ق�ف على الق�سايا وامل�ستجدات التنظيمية 

ومناق�ستها..

وكان اللقاء الذي ح�سره قيادات 

ف��رع املحافظة دع��ا جلنة احل���ار 

ال�طني اإىل حتمل م�س�ؤولياتهم جتاه 

ال�طن ود�ست�ره ووحدته من خالل 

اللتزام بح�ار بناء وهادف يرتكز على 

�سرعية الد�ست�ر والث�ابت ال�طنية..۹

فيما يتم تخرج 600 من مركز الرئيس يف أعمال املنتدى العاملي الثالث

افتتاح ثمانية مصانع ومعامل إنتاج متنوعة لأليتام  
»امليثاق« - خا�س 

¿ تعتزم م�ؤ�س�سة اليتيم التنم�ية افتتاح ثمانية 
م�سانع ومعامل اإنتاج متن�عة خالل فعاليات 

املنتدى العاملي الثالث لتاأهيل اليتيم الذي �سيعقد 

يف العا�سمة �سنعاء خالل الفرتة من 18 وحتى 

21 اأكت�بر اجلاري، مب�ساركة نح� 200 �سخ�سية 

عاملية متثل 70 منظمة وم�ؤ�س�سة دولية. 

وقال اأمني عام امل�ؤ�س�سة الدكت�ر حميد زياد، اإن 

امل�سانع واملعامل التي �سيتم افتتاحها تعد الن�اة 

الأوىل مل��دن �سناعية لالأيتام ت�سعى امل�ؤ�س�سة 

لإن�سائها يف حمافظات اجلمه�رية. 

م��سحاً اأن املنتدى العاملي هذا العام متميز، 

600 يتيم   حيث ت�سمل فعالياته حفل تخريج 

ميثل�ن الدفعة الثامنة من مركز رئي�س اجلمه�رية 

لرعاية وتاأهيل الأيتام بالإ�سافة اإىل 450 من املتدربني الأيتام يف مهارات التنمية الب�سرية 

وكذا الحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من مركز تنمية الفتاة التابع للم�ؤ�س�سة، واإقامة 

العر�س اجلماعي الثالث لليتيم لثالثة اآلف عري�س وعرو�س.. اإ�سافة اإىل ت�زيع جائزة 

احلاج �سالح العي�سي للمتف�قني واملبدعني من الأيتام يف عدد من املجالت والبالغ قيمتها 

75 األف دولر.

�سيتم  التي  واملعامل  امل�سانع  ن  اأ م��سحاً 

افتتاحها خالل املنتدى ت�سمل م�سنع �سخانات 

املاء بالطاقة ال�سم�سية ، م�سنع �سخانات املاء 

بالطاقة الكهربائية ، م�سنع الأملني�م ، م�سنع 

البال�ستيك »بي يف �سي«، م�سنع النجارة وامل�بيليا 

، م�سنع احلدادة ، معمل الطباعة ، ومعمل الذهب 

والإك�س�س�ارات، والهادفة اإىل جعل الأيتام عنا�سر 

فاعلة يف تنمية املجتمع واأداة بناء مبا يكت�سب�ن 

من مهارات وتخ�س�سات مهنية عالية الكفاءة 

والتدريب تتنا�سب مع متطلبات �س�ق العمل.

م�سيدًا بدعم فخامة الأخ علي عبداهلل �سالح 

رئي�س اجلمه�رية وت�سجيعه مل�ساريع واأن�سطة 

�س�سة وم��رك��ز رئي�س اجلمه�رية لرعاية  امل�ؤ

وتاأهيل الأيتام التابع للم�ؤ�س�سة، لفتا اإىل اأن رئي�س 

اجلمه�رية وجه بتخ�سي�س قطع من الأرا�سي يف جميع املحافظات لإن�ساء مدن �سناعية 

خا�سة بالأيتام.

ووفقا لآخر اإح�سائيات ر�سمية فاإن عدد اليتام يف اليمن يبلغ 457 األف يتيم ل يتجاوز 

�سن معظمهم 16عاماً، م�سريًا اإىل اأن هذا العدد ميثل ثروة اإذا مت تدريبهم وتاأهيلهم بال�سكل 

املنا�سب. ۹

أسدان يمنيان من الربونز يعودان اليوم من فرنسا
¿ من املقرر اأن ي�سل �سباح الي�م مطار �سنعاء الدويل 
متثالن لأ�سدين مينيني من الربونز بعد نح� عامني من 

اأعمال الرتميم والعر�س مبتحف الل�فر بالعا�سمة الفرن�سية 

باري�س.

وا�ستغرقت عملية الرتميم للتمثالني ثالثة اأ�سهر بعد 

و�س�لهما متحف الل�فر يف ال�19من يناير العام 2009م 

ومت عر�سهما مبتحف الل�فر منذ مطلع ي�ني�، وكان مقررًا- 

مب�جب اتفاقية بني هيئة الآثار واملتاحف ومتحف الل�فر- 

اإعادة التمثالني يف اأكت�بر من العام 2009م.

وقالت ال�سفارة الفرن�سية ب�سنعاء: اإن اإعادة الأ�سدين 

ارتبط مب��دى جاهزية �سركة اخلطوط اجلوية اليمنية 

باإمكانات تفي بالغر�س ل�سحنهما عرب رحلة مبا�سرة اإىل 

اليمن مع �سندوقيهما الزجاجيني اللذين اأهداهما متحف 

الل�فر للهيئة العامة لالآثار واملتاحف، م��سحة اأن��ه مت 

عر�س التمثالني على اجلمه�ر من �سهر ي�ني� وحتى اأكت�بر 

2009م، يف �سالت عر�س متحف الل�فر.. وان فرتة التمديد 

وبقاء الأ�سدين يف فرن�سا جاء مب�جب اتفاق جديد بني متحف 

الل�فر والهيئة العامة لالآثار واملتاحف.

من جانبه اأ�سار رئى�س جلنة ا�ستقبال الأ�سدين اإىل ع�دتهما 

على منت طريان الإماراتية عرب رحلتها )باري�س- دبي- 

�سنعاء( وذلك برفقة الأخت خديجة ال�سالمي امل�ست�سار 

الثقايف ل�سفارة بالدنا يف باري�س.

ويع�د الأ�سدان اليمنيان اإىل ع�س�ر ما قبل الإ�سالم وعرث 

على اإحداهما بجبل الع�د مبحافظة اإب والآخ��ر مبنطقة 

متنع، ومن املقرر اأن يتم نقلهما عرب �سركة متخ�س�سة يف 

جمال ال�سحن.۹

اليمن توقع وثيقة مشروع الدعم االنتخابي
¿ وقعت اللجنة العليا لالنتخابات وال�ستفتاء والربنامج 
المنائي ل��الأمم املتحدة ومف��سية الحت��اد الأوروب��ي 

ال�سبت يف �سنعاء وثيقة م�سروع الدعم النتخابي الذي 

تبلغ تكلفته الجمالية نح� ثالثة ماليني دولر.

وتق�سي التفاقية بتخ�سي�س الربنامج واملف��سية قرابة 

ثالثة ماليني دولر لدعم اأن�سطة م�سروع الدعم النتخابي، 

املتمثلة يف تعزيز قدرات اللجنة العليا لالنتخابات يف عملية 

الت�عية النتخابية، ودعم الأطر القان�نية والتنظيمية، 

ودعم عملية حتديث �سجل الناخبني، اىل جانب تثقيف 

الناخبني واملراقبة املحلية ودعم زيادة م�ساركة املراأة يف 

العملية النتخابية.

 وقع ال�ثيقة عن جانب بالدنا اللجنة العليا لالنتخابات 

وال�ستفتاء خالد عبدال�هاب ال�سريف ونائب وزير 

التخطيط والتعاون الدويل املهند�س ه�سام �سرف عبداهلل، 

فيما وقعها عن جانب الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة 

املمثل املقيم براتيبا مهتا، وعن املف��سية رئي�س بعثة 

الحت��اد الأوروب��ي يف بالدنا ال�سفري ميكليه �سري ف�نيه 

ور�س�.

من جهتها اأ�سادت مف��سية الحتاد الأوروبي والربنامج 

المنائي ب��دور اللجنة يف تعزيز العمليات النتخابية 

واخلط�ات التي قطعتها بالدنا فيما يخ�س تعزيز وتر�سيخ 

النهج الدميقراطي.. م�ؤكدين حر�س الربنامج واملف��سية 

على م�ا�سلة تقدمي الدعم مل�ساعدة بالدنا يف العمليات 

النتخابية.۹


