
> في البداية تحدث االخ علي حيدرة ماطر- 
األمين العام للمجلس المحلي- بمحافظة لحج 
قائاًل: االحتفال بمناسبة االستقالل الوطني 
المجيد له دالالت ومعانٍ خالدة في ذاك��رة 
اليمنيين.. فهذا اليوم المجيد جاء بعد تضحيات 
جسام قدمها شعبنا اليمني لنيل استقالله من 
االستعمار البريطاني البغيض الذي جثم على 
أنفاس اليمنيين ردحًا من الزمن، ونحن نحتفل 
بعيد االستقالل الوطني المجيد مرورًا بأكثر 
من أربعة عقود على هذه المناسبة وقد تغيرت 
خاللها معالم المجتمع اليمني وتحققت العديد 
من المكاسب الوطنية واالنجازات العظيمة 
وسار الوطن في ركاب الشعوب التي انتزعت 

استقاللها.
> أما المناضل صالح سريع- الوكيل المساعد- 
فقال: أحب أن أهنئ جميع أبناء شعبنا اليمني 
بهذه المناسبة العزيزة والعظيمة على قلوبنا 
جميعًا، بفضل الثالثين من نوفمبر تحققت 
العديد من المنجزات، وفي صدارتها اعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال�22 من 
مايو 1990م واعالن قيام الجمهورية اليمنية.

نوفمبر شكل حدثًا عظيمًا  الثالثون من 
ونقلة في مسيرة كفاح شعبنا ضد االستعمار 
البريطاني البغيض المحتل لبالدنا، حيث كانت 
بداية التخاطب مع المستعمر بلغة الكفاح 
المسلح، وش��ارك في هذا الكفاح العديد من 
أبناء شعبنا اليمني في كل أرجاء اليمن وبذلك 
انتصر شعبنا على أصحاب المشاريع الصغيرة 
وتم توحيد اكثر من عشرين سلطنة ومشيخة 
أوجدها االستعمار إلضعاف اليمن والشعب 

اليمني.
> أروى الصليب- مدير عام مكتب السياحة- 

بالمحافظة 
ق��ال��ت: نحتفل ب��م��رور خمسة 
وأربعين عامًا على االستقالل الوطني في 
ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية إقليمية 
ودول��ي��ة مهمة عكست نفسها على مختلف 
المجاالت التنموية في بالدنا مما يستوجب 
ضرورة المواكبة والتوافق والتعايش المستمر، 
لمبادرة  ا تحتل  السياسي  المستوى  فعلى 
الخليجية والحوار الوطني الشامل أهم هذه 
المسائل، والجلوس على طاولة واحدة مع كل 
االطياف السياسية والخروج برؤى واحدة تعيد 
لليمن االمن واالستقرار والسكينة العامة التي 
يريدها شعبنا اليمني لكي ينعم بخيرات الوحدة 
والثوابت الوطنية بعيدًا عن القتل والعنف 
واالره��اب ونعتقد أن توحيد الصف الوطني 

وتجاوز 
األزمة يعد انتصار على اعداء 
شعبنا وحفاظًا على مكاسب يمن ال�22 من مايو 

العظيم.
> جهاد ال��وادي - طالب جامعي - دراس��ات 
عليا- قال: إنه لمن دواعي سروري وفخري أن 
ينطق لساني بهذه الكلمات البسيطة المعبرة 
عن فرحتي الكبيرة باالحتفال مع اخوتي لعيد 
االستقالل الوطني المجيد، لقد قدم أبناء اليمن 
المناضلون أرواحهم ودماءهم لنيل الحرية من 
االستعمار البريطاني المستبد الظالم، فلقد 
ارتبطت كلمة الحرية واالستقالل والسيادة 
ومقاومة االستعمار على مدى تاريخ البشرية، 
فاليمن من خالل ذلك سطر أروع التضحيات 
لمقاومة الغزاة المستعمرين، حيث استطاع 
الثوار اليمنيون -بعد نضال دام طوياًل قدم 
خالله الكثير من الشهداء - إجبار االستعمار 

البريطاني الرحيل من الجنوب، حتى تحقق 
االستقالل الوطني عام 1967م، تنطلق اليمن 
الى مرحلة جديدة في حياتها، ولعل االحتفال 
اليوم بهذه المناسبة تذكير بضرورة توحيد 
الصف الوطني وتجاوز األزم��ة، وحل القضية 
الجنوبية واعادة األمن واالستقرار فهذه مرحلة 

البد أن يستشعر الجميع مسئوليتهم فيها.
> اختتم األحاديث ناظم محمد عبداهلل - قطاع 
خ��اص- بالقول: هذا العام يمر علينا ونحن 
اليمنيين نحتفل بالذكرى الخامسة واالربعين 
30 من  لعيد االس��ت��ق��الل الوطني المجيد 
نوفمبر 1967م )عيد الجالء( لخروج آخر جندي 
بريطاني من جنوب الوطن، فلقد تحققت خالل 
األربعة العقود الماضية الكثير من االنجازات 
العظيمة، وأهم تلك المنجزات تحقيق الوحدة 
اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 
1990م.. وبعد يوم 30 نوفمبر ومازالت تمثل 
مفخرة لنا نحن اليمنيين، فنحن نعلم جيدًا بأن 
هذا النصر الجليل لم يأت اال بعد عناء طويل 
عاشه الشعب اليمني تحت نيران االحتالل 
البريطاني الغاشم، فلوال توحد أبناء اليمن أجمع 
من مختلف المحافظات في خوض معركة حرب 
التحرير لما تحققت هذه االنتصارات العظيمة 
على المستعمر البريطاني، وبفضل الشهداء 
الفدائيين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم 
الزكية في سبيل الحرية ونجدها مناسبة 
للتذكير أن اليمن لم تتطور أو تتقدم إاّل بفضل 
توحد أبنائها واستتباب األمن واالستقرار.. لهذا 
البد أن نجعل من هذه المناسبة بداية انطالقة 
لحل المشاكل القائمة في مؤتمر الحوار الوطني 
والخروج من األزمة فاألوضاع تزداد سوءًا وهذا 

ينعكس سلبًا على الجميع.

> احتفلت بالدنا يوم الـ30 من نوفمبر 1967م بيوم االستقالل الوطني المجيد، ورحيل االستعمار البريطاني من مدينة عدن الباسلة.. حيث 
ُأجبرت بريطانيا على الرحيل من يمنّا الحبيب نتيجة الضربات الموجهة لها وشراسة معارك الفدائيين الذين اعتبروا الكفاح المسلح هو السبيل 
الوحيد إلرغام المستعمر البريطاني البغيض على الرحيل، وتحقق ذلك في 30 نوفمبر 1967م، وقدم اليمن خيرة أبناءه في هذه المعركة وفي 

مقدمتهم الشهيد غالب راجح لبوزة وعبود ومدرم وخالد هندي، وقاسم حسن وغيرهم، والقافلة طويلة ال يتسع لنا ذكرهم.
يأتي االحتفال بالمناسبة اليوم وبالدنا تواجه مؤامرة قذرة يسعى من ورائها ضعفاء النفوس الى إعادة عجلة التاريخ الى الوراء من خالل تقسيم 

اليمن الى أجزاء متفرقة والنيل من المكاسب الوطنية العظيمة التي تقف في صدارتها مكسب يوم 22 مايو 1990م.
الصحيفة التقت شخصيات اجتماعية في لحج واستطلعت آراءاهم وانطباعاتهم حول هذه المناسبة الغالية.. فإلى الحصيلة:

> لحج: وحيد الشاطري

30 من نوفمرب.. يوم رحيل االستعمار الربيطاني 
االثنين : 3 / 12 / 2012م 

 الموافق :19 / محرم / 1434هـ 
العدد: )1638( ذاكرة16

 العيد الـ45 لالستقالل المجيد
المرحلة الجديدة بتحدياتها تضعنا جميعًا أمام 

مسؤولية تاريخية جسيمة

تواصل  حكومة الوفاق اصدار 
القرارات العائلية  في الداخل 
والخارج دون احترام للقوانين 
نتهاك   ا في  لمتبعة  ا يير  لمعا وا
صارخ لحقوق المواطنة المتساوية،  
..واستمرار هذه السياسة الرعناء لن 
تنهك البالد ماديًا فحسب بل تخضع 
الوظيفة العامة لمصالح اسرية وعائلية 
وتهدد بجر البالد الى كوارث فظيعة 
..ففي الوقت ال��ذي نجد الجامعات 
اليمنية تغلق ابوابها ام��ام عشرات 
اآلالف من الفقراء المتفوقين من ابناء 
الشعب ويحرمون من التعليم العالي، 
نجد ان وزير التخطيط  يستغل منصبه 
العام  ليس للبحث عن معالجة مشاكل 
مئات اآلالف من الشباب اليمني الذين  
تغلق ابواب المستقبل امامهم،  بل إنه  
اليكترث ومعه محمد سالم باسندوه 

رئيس حكومة الوفاق بأبناء الشعب 
ويخططون ويستغلون الوظيفة العامة 
لتحقيق مصالح خاصة واسرية فقط 
ليس في صفقات تجارية مشبوهة  
فقط وانما لصالح العائلة وما اكثر 

التفاصيل بهذا الشأن..
ولعل آخ��ر ه��ذه الفضائح  توجيه  
رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد 
سالم باسندوة  الى وزير التعليم العالي 
باعتماد منحة دراسية في الخارج لنجل 
وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور 
محمد السعدي بناء على طلب من 

األخير.
وذك���رت صحيفة األول���ى اليومية  
انها حصلت على وثيقتين رسميتين 
موقعتين من وزي��ر التخطيط ومن 
رئيس الحكومة ، بشأن اعتماد منحة 
مالية إلبراهيم محمد السعدي للدراسة 

في كندا.
الوثيقة األولى مذكرة وزير التخطيط 
د. محمد سعيد السعدي رقم )م و ث 
ت/3/1( وتاريخ 26 مارس 2012م، 
خاطب فيها رئيس الوزراء محمد سالم 
باسندوة بالقول: إن »نجلي إبراهيم 

يدرس في جامعة يورك في كندا 
للعام الدراسي 2012/2011م 

كلية االقتصاد على حسابي 
الخاص«.

وطلب السعدي من رئيس 
حكومة الوفاق توجيه وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي 
»توفير منحة دراسية في كندا 

الستكمال دراسة نجله، وتخفيفًا 
للمصاريف على والده«.

أما الوثيقة الثانية  -حسب الصحيفة-  
فهي توجيه من رئيس الوزراء محمد 

س��ال��م ب��اس��ن��دوة، في 
مذكرة منفصلة، إلى وزير 
 4 التعليم العالي، بتاريخ 
أبريل 2012م، ب�«اعتماد 
منحة دراسية للمذكور في 

كندا... وشكرًا«.

لفرقة  ا مليشيات  داهمت 
األول���ى »م���درع« بعد ظهر 
»الخميس« سوق معياد أحد 
أس��واق القات القريبة من مخيم 
اعتصام عناصر  المشترك ب�«جامعة 
صنعاء«، وقامت باالعتداء على 
بائعي القات واقتادت عشرة منهم 
الى سجن الفرقة لم يعرف عنهم 

شيء حتى اليوم ..
وقال شهود عيان : إن ذلك االعتداء 
ج��اء على خلفية خ��الف نشب بين 
عنصر في الفرقة وأحد بائعي القات 
في السوق، وقد تطور الشجار بينهما 
إل��ى اشتباك باأليدي تدخل على 
إثره عدد من البائعين في السوق 

والمواطنين وفضوا العراك.
وأضاف شهود عيان: أنه بعد ذلك 

تفاجأ بائعو القات باقتحام السوق 
من قبل مليشيات الفرقة المدججين 
بمختلف األسلحة والعصي، حيث 
قاموا  باالعتداء على بائع القات 
ال���ذي تشاجر م��ع ج��ن��دي الفرقة 
ومحاولة اعتقاله، وقد تدخل عدد من 
المتواجدين، محاولين منع اعتقاله 
فواجهتهم عناصر الفرقة بالقوة 
والضرب بالعصي وقامت بتكسير 
أب���واب ع��دد م��ن المحالت ورم��ي 
محتوياتها الى وسط السوق.. كما 
اعتقلت  مليشيات الفرقة بائع القات 
وما يقارب عشرة آخرين واقتيادهم 
إلى مقر الفرقة تحت تهديد السالح، 
فيما قام آخرون بإطالق النار لتفريق 
المواطنين الذين  ثاروا غضبًا من 
همجية وعنجهية مليشيات الفرقة..

من فساد حكومة العائلة

أبناء الشعب يطردون من جامعة صنعاء.. ونجل الوزير السعدي إلى كندا
عناصر الفرقة تختطف 10 
مواطنين  من سوق معياد

قرار جمهوري بتشكيل 
اللجنة العليا لالنتخابات 

أصدر األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قرارًا 
جمهوريًا برقم 63 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة العليا 
لالنتخابات واالستفتاء من تسعة قضاة بينهم قاضيتين.

واستند القرار الجمهوري الصادر الخميس الماضي إلى 
»الصالحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في البند )8( 
من آلية تنفيذ العملية االنتقالية في اليمن وفقًا لمبادرة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية«.
وكان مجلس النوّاب قد رفع قائمة إلى رئيس الجمهورية 
في نوفمبر الماضي، بقائمة تضم 30 قاضيًا رشّحهم 
مجلس القضاء األعلى »التخاذ الالزم وفقًا للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية«.وتضم لجنة االنتخابات الجديدة القضاة 
محمد حسين حيدر الحكيمي، خميس سالم الديني، سامية 
عبد اهلل سعيد مهدي، عبد المنعم محمد حسن اإلرياني، 
شرف الدين عبد اهلل المحبشي، علي سليمان علي، محمد 
عبد اهلل محمد السالمي، هالة سلطان أمين القرشي، محمد 

محمد أحمد القاضي.

قافلة لشباب املؤتمر 
باملحويت تجوب عددًا 

من املحافظات
> المحويت- سعد الحفاشي:

وصلت إلى محافظة الحديدة القافلة الشبابية لشباب المؤتمر 
الشعبي العام بشرقي المحويت والمكونة من 250 شابًا من 
شباب المؤتمر في جولة جماعية  لتأييد الحوار الوطني القادم 
وتدعو الى المحبة والتسامح والسالم.وأوضح رئيس القافلة 
فواد محمد الذيفاني أن القافلة الشبابية التي تنظمها دائرة 
الشباب لفرع المؤتمر واالتحاد العام لشباب اليمن وتجوب عددًا 
من المحافظات تهدف الى حشد الجماهير وخاصة من شريحة 
الشباب والمؤتمريين الشباب في المحافظات والمديريات التي 
يتم زيارتها لالصطفاف الوطني الشامل في مواجهة التحديات 
التي تستهدف الوطن والمؤتمر الشعبي العام والدعوة للتفاعل 
الصادق مع معطيات المرحلة الراهنة في العمل من اجل نشر 
قيم المحبة والتسامح والسالم والدفع بإنجاح مهام الحوار 
الوطني الشامل المزمع عقده في األيام القادمة الخراج البالد 

من دوامة المحنة والصراعات السياسية.
واضاف الذيفاني بان برنامج المرحلة يتضمن عددًا من 
األنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية الوطنية الهادفة الى 
نشر قيم الحرية والسالم وثقافة الحوار ونبذ ثقافة العنف 
واإلره��اب والتطرف الفكري والعقائدي،معتبرًا ذلك رسالة 
توضح مضمون األهداف التي يؤمن بها شباب المؤتمر الشعبي 
العام  والقيم التي يسعى من خاللها إلى تأكيد دوره في بناء 
الوطن واإلسهام الفعلي في تنميته وقدرته على المشاركة 
في صنع واتخاذ القرار.كما يتخلل الفعاليات تقديم العديد من 
العروض المسرحية والفنية الهادفة الى تحفيز الشباب على 

العمل الفاعل لما يخدم الوطن ويطوره.


