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أبطال القوات املسلحة يجددون استعدادهم لحماية السيادة 

الوطنية وترسيخ األمن واالستقرار

أمانة العاصمة ومحافظة إب تقران برامج االحتفال بأعياد الثورة

استعدادهم  املسلحة  القوات  أبطال  أبدى 
مهام  من  إليهم  تسند  ما  كل  لتنفيذ  العايل 
الوطنية  السيادة  حماية  تجاه  وواجــبــات 
األمن  دعائم  ترسيخ  يف  الفاعل  واإلســهــام 
الدستوري  الواجب  من  انطالقاً  واالستقرار 

والقانوني.
ثقة  مستوى  عند  سيظلون  أنهم  مؤكدين 
الشعب والقيادة السياسية والعسكرية العليا 
عبدربه  الجمهورية  رئيس  بفخامة  ممثلة 

منصور هادي القائد األعىل للقوات املسلحة.
 جاء ذلك يف إطار املحارضات التوعوية التي 
من  عدد  يف  املعنوي  التوجيه  دائــرة  تنفذها 

الوحدات العسكرية.
وعي  مستوى  رفع  إىل  املحارضات  وتهدف 
الوضع  مستجدات  عىل  واطالعهم  املقاتلني 
واستعداد  جاهزية  من  يتطلبه  وما  الراهن 
حفظ  لــغــرض  عسكري  وانــضــبــاط  كــامــل 
الثورة  مكتسبات  وصــون  واالستقرار  األمــن 

والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
ألقيت  التي  التوعوية  املحارضات  وأكــدت 
جوي  دفــاع   180 اللواء  منتسبي  أمــام  أمس 
وقاعدة اإلصالح املركزية عىل رضورة االنضباط 
العسكري الواعي واالستعداد القتايل واليقظة 
املستمرة لالضطالع باملهام العسكرية واألمنية 
الوطن  واستقرار  أمن  تجاه  باملقاتلني  املنوطة 

واملواطن.
األوضــاع  طبيعة  إىل  املحارضات  وتطرقت 

أنها  مؤكدة  الــبــالد..  بها  تمر  التي  األمنية 
مقدمتهم  ويف  الوطن  أبناء  كافة  من  تستدعي 
بروح  معاً  العمل  املسلحة،  القوات  أبطال 
وطنية مسؤولة ملا فيه املصلحة الوطنية العليا 

وتغليبها عما سواها.
الرفيع  باملستوى  املــحــارضات  وأشـــادت 
والتفاني  املقاتلون  به  يتمتع  الذي  واملتميز 
الدفاع عن أمن واستقرار  واإلخالص يف سبيل 

الوطن وسلمه االجتماعي.

صنعاء / سبأ
لالحتفاالت  الفرعية  اللجنة  أقــرت 
أمس  اجتماعها  يف  العاصمة  بأمانة 
رزق  محمد  األمانة  أول  وكيل  برئاسة 
الرصمي يوم الـ 28 من سبتمرب الجاري 
موعدا للبدء باالحتفاالت بأعياد الثورة 
اليمنية املباركة "26 سبتمرب و14أكتوبر 

و30نوفمرب".
الجيد  االستعداد  اللجنة  أقرت  كما 
لالحتفال بأعياد الثورة اليمنية من خالل 
تزيني الشوارع وتكثيف حمالت النظافة 
االحتفال  وأماكن  العامة  األماكن  يف 
وإظهار العاصمة صنعاء باملظهر الالئق 

كعاصمة ترشف كل اليمنيني؟
بهذه  أوبريت  تنفيذ  االجتماع  وأقر 
فيه  تتجسد  الغالية  الوطنية  املناسبة 
التي  الهامة  والتحول  النضال  مراحل 
شهدها الوطن يف سبيل الثورة والوحدة 
بتنفيذ  التوعية  عن  فضال  املباركة 
مخرجات الحوار الوطني ونبذ التطرف 
التعايش  مبدأ  وتجسيد  ـــاب  واإلره
تقديم  إىل  باإلضافة  والسالم  واألخــوة 
ووصالت  شعبية  فنية  فلكلورية  لوحة 

شعرية تعرب عن املناسبة.
مكتب  يقوم  بأن  االجتماع  أقر  كما 

باملدارس  احتفاالت  بإقامة  الرتبية 
العامة والخاصة من خالل اإلذاعة 

املختلفة  واألنشطة  املدرسية 
الــثــورة  معاني  فيه  تجسد 
والوحدة والجمهورية ومراحل 

النضال من أجل الثورة.
يقوم   بــأن  االجتماع  وأقــر 
مكتب األشغال برتكيب منصة 
 ، الــشــوارع  وتزيني  الشعلة 
من  األوقــاف  مكتب  يقوم  وأن 

واملرشدين  الخطباء  خــالل 
منابر  عرب  توعوية  بحمالت 

الجمعة  خطب  يف  املــســاجــد 
للمواطنني  واملـــحـــارضات 
الغالية  املناسبة  هذه  بأهمية 
اليمني  الشعب  قلوب  عىل 
التاريخية  املراحل  وأهمية 

للثورة اليمنية والوحدة املباركة 
الدعوة لألخوة والسالم والتعايش ونبذ 

العنف والتطرف واإلرهاب. 
التحضريية  اللجنة  ناقشت  إىل ذلك 

ت  ال حتفا لال
إب  بــمــحــافــظــة 

اإلريانى  يحيى  املحافظ  برئاسة  أمس 
والتحضري  باإلعداد  املتصلة  املواضيع 

لالحتفاالت بمناسبة العيد الـ52 لثورة 
الـ26 من سبتمرب الخالدة والـ51 لثورة 

الـ14 من أكتوبر املجيدة.
التقرير  الــلــجــنــة  ــــرت  وأق
االحتفاالت  لربنامج  التفصييل 
لهذا العام واملتضمن األنشطة 
ستنفذ  التي  والفعاليات 
عن  ــربة  ــع وامل باملحافظة 
النبيلة  واملعاني  الفرحة 
والقيم السامية للمناسبات 
ابناء  نفوس  يف  الوطنية 

الوطن.
إقامة  اللجنة  أقــرت  كما 
وتنظيم  وخطابي  فني  حفل 
باملناسبة  جماهريية  مسرية 
املشاركون  خاللها  يحمل 
أعالم الجمهورية والوحدة.

إقامة  الربنامج  ويتضمن 
يف  للرياضيني  فعاليات 
ومحارضات  الجند  إقليم 
إقليم  من  واملثقفني  للساسة  ــدوات  ون
الخالدة  اليمنية  الثورة  حول  الجند 
صور  معرض  تنظيم  إىل  بــاإلضــافــة 

اليمنية  الثورة  ملنجزات  فوتوغرافية 
بهذه  شعرية  فعالية  وإقامة  اإلقليم  يف 

املناسبات.
االحتفاالت  برنامج  سيتضمن  كما 
املباني  كل  يف  الجمهورية  أعــالم  رفع 
يف  الحكومية  واملنشآت  ــوارع  ــش وال
وضع  برنامج  إىل  باإلضافة  املحافظة 
يف  العمل  وتــدشــني  ـــاس  األس حجر 
املشاريع الجديدة املعتمدة يف املحافظة 
واملشاريع  الجاري  للعام  واملديريات 
أعياد  بمناسبة  افتتاحها  سيتم  التي 

الثورة اليمنية املجيدة.
وشدد املحافظ اإلرياني عىل رضورة 
للفعاليات  واملتقن  الجيد  اإلعـــداد 
والبعد  الوطن  املعربة عن حب  الوطنية 
املقيتة  واملذهبية  الضيقة  الوالءات  عن 
ومكتسباته  الوطن  تخريب  ــض  ورف

وإنجازاته.
املواطنني  التفاف  أهمية  عىل  وأكــد 
يف  لدورها  الوطنية  املناسبات  حول 
اإلمامي  الحكم  من  الوطن  تخليص 

املقيت واالستعمار الربيطاني الغاشم.

لجنة الدستور تستكمل مناقشة وإقرار 
الصياغات األولية ملواد الحقوق والحريات

صنعاء ـ سبأ
يف  أمس  اجتماعها  يف  الدستور  صياغة  لجنة  استكملت 
صنعاء برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير مناقشة وإقرار 
الخاص  الدستور  من  الثاني  الباب  ملواد  األولية  الصياغات 

بالحقوق والحريات.
للمواد  األولية  الصياغات  وإقرار  مناقشة  يف  اللجنة  ورشعت 

الدستورية يف الباب الخاص بالهيئات املستقلة.
وتركزت النصوص التي تم إقرارها أمس حول األحكام العامة يف 

هذا الجانب.
دوليني  خرباء  من  مقدمة  عروض  إىل  استمعت  اللجنة  وكانت 

حول الهيئات املستقلة يف األنظمة االتحادية.
واختصاصاتها،  املستقلة،  الهيئات  مهام  العروض  وشملت 
واملايل  اإلداري  التنظيم  جانب  إىل  استقالليتها،  وضمانات 

الخاص بالهيئات.

»الدفاع« و »األركان« تنعيان العقيد فارع
صنعاء / سبأ

وقيادة  العامة  األركان  هيئة  ورئاسة  الدفاع  وزارة  قيادة  نعت 
سعيد  عبدامللك  الركن  العقيد  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات 
فارع، قائد فرع الرشطة الجوية يف مطار الغيظة الذي استشهد 
محافظة  يف  مجهولة  عنارص  قبل  من  آثم  العتداء  تعرضه  إثر 

الحديدة يوم أمس األول.
وجاء يف بيان النعي "ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة وهي 
تعزي أرسة الشهيد تؤكد بأن من ارتكبوا تلك الجريمة لن يفلتوا من 

يد العدالة وستالحقهم األجهزة العسكرية واألمنية أينما ذهبوا"..
ولفت بيان النعي إىل أن الشهيد رحمه الله كان مثاًال للضابط 
املخلص واملتفاني يف أداء واجبه وكذا يف تنفيذ كافة املهام التي 
اسندت إليه خالل فرتة عمله يف القوات الجوية والدفاع الجوي 

يف مختلف املناصب التي توالها.
فسيح  وغفرانه..وأسكنه  رحمته  بواسع  الشهيد  الله  تغمد 

جناته..وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

استعراض جهود تعزيز الحالة 
األمنية بحجة

حجة / سبأ
اجتماعها  يف  حجة  بمحافظة  األمنية  اللجنة  استعرضت   
الجهود  مجمل  القييس  عيل  بن  عيل  املحافظ  برئاسة  أمس 
خالل  باملحافظة  األمنية  الحالة  لتعزيز  بذلت  التي  التنفيذية 
الفرتة املاضية وجوانب التكامل والتنسيق بني الوحدات األمنية 
الجاهزية  بمستوى  لالرتقاء  باملحافظة  املتواجدة  والعسكرية 

واليقظة األمنية والقتالية اىل مستوي مأمول
املتاحة،  واإلمكانيات  التحديات  ابرز  أمام  االجتماع  ووقف 
االرتقاء  شأنها  من  التي  التوعية  األنشطة  تكثيف  وإمكانية 

بروح املسؤولية والواجب الوطني.
وشدد االجتماع عىل تشخيص املشاكل األمنية والوقوف عىل 
جوانب القصور يف األداء بما يضمن فرض هيبة الدولة من خالل 

ضبط املتسببني يف إقالق السكينة العامة والسلم االجتماعي.
والعسكرية  األمنية  القيادات  كافة  املحافظ  حث  االجتماع  ويف 
القضايا  املسؤولية مع جملة  بروح  التعاطي  املحافظة عىل  يف 

االمنية الشائكة ومواجهتها بحزم.
داعيا اىل رسعة بلورة رؤية عاجلة تكفل رسعة االنجاز يف الخطط 
وتسليحهم  الجنود  جاهزية  بناء  وإعــادة  املرسومة  األمنية 

بالوعي الوطني ليبذلوا جل التضحيات يف سبيل الوطن.


