
 
 

  2010-07-21 : التاريخ         (اليمن)صنعاء  - اخبار السعيدة

 
 يشبسكب يٍ انجٓبد راد 100ثذأد ثصُؼبء انٕٛو ٔسشخ ػًم دٕل رطٕٚش انضساػخ انذضشٚخ ٔاأليٍ انغزائٙ ثًشبسكخ 

رٓذف انٕسشخ انزٙ رُظًٓب انجًؼٛخ انًُٛٛخ نزًُٛخ انضساػخ انًغزذايخ ثبنزؼبٌٔ يغ يكزت . انؼاللخ ثبنضساػخ انذضشٚخ 
انضساػخ ٔانش٘ ثًذبفظخ صُؼبء ٔاالرذبد انزؼبَٔٙ انضساػٙ ، ئنٗ انزؼشٚف ثبألَشطخ انضساػٛخ انزٗ رى انجذء ثزُفٛزْب فٙ 
انضساػخ انذضشٚخ ٔأًْٛزٓب فٙ انًغبًْخ فٙ األيٍ انغزائٙ، ئضبفخ ئنٗ رٕػٛخ انًضاسػٍٛ ٔانًٕاطٍُٛ ثأًْٛخ انًشبسكخ 

 .انفبػهخ فٙ رُفٛز أَشطخ انضساػخ انذضشٚخ 

ٔرُبلش انٕسشخ ػهٗ يذٖ ٕٚيٍٛ ػذدا يٍ أٔساق انؼًم دٕل أَزبج ٔئكثبس انجزٔس انجهذٚخ ٔأًْٛزٓب ٔانذفبظ ػهٛٓب ،ٔئَزبج 
 .انشزالد يٍ انخضشٔاد ٔاعزذايخ انفؼبنٛبد ثاَشبء يشبرم يجزًؼٛخ ٔيشزم يشكض٘ 

ٔرزضًٍ انٕسشخ يُبلشبد ٔيمزشدبد نزطٕٚش ٔرذغٍٛ أداء انًششٔع ٔرفؼٛم دٔس يُزذٖ انضساػخ انًطشٚخ ٔانثشٔح 
 انذٕٛاَٛخ فٙ األيٍ انغزائٙ

ٔفٙ االفززبح أكذ ٔكٛم يذبفظخ صُؼبء ػهٙ يذًذ ششٚى ػهٗ أًْٛخ رشجٛغ انضساػخ انذضشٚخ ٔرٕػٛخ انًٕاطٍُٛ 
 .ثًًبسعخ ْزِ انضساػخ نذٔسْب فٙ األيٍ انغزائٙ 

ٔأشبس انٗ ضشٔسح ركبرف انجٕٓد ٔانزُغٛك ثٍٛ يخزهف انجٓبد راد انؼاللخ يٍ أجم رطٕٚش ٔرًُٛخ انضساػخ انذضشٚخ 
 .ٔاإلعزفبدح يٍ انظشٔف انجٛئٛخ انًُبعجخ َزٛجخ ْطٕل األيطبس انؼضٚشح ػهٗ يؼظى يذبفظبد انجًٕٓسٚخ 

ٚجت ػهُٛب اإلعزفبدح يٍ يٛبِ األيطبس ٔأٌ رغؼٗ انجٓبد انًؼُٛخ ثزُفٛز انذساعبد انخبصخ ثذصبد يٛبِ األيطبس " ٔلبل
ٔاعزغالنٓب فٙ انش٘ العًٛب س٘ يذبصٛم انخضشٔاد ٔانفبكٓخ ٔثًب ٚغٓى فٙ رطٕٚش أَشطخ انضساػخ انذضشٚخ ثًذبفظخ 



 

 " .صُؼبء نزًثم ثذٔسْب ًَٕرجب ٚغبػذ ػهٗ َشش انضساػخ انذضشٚخ فٙ انًذبفظبد األخشٖ 

ٔأشبس ٔكٛم انًذبفظخ ئنٗ دٔس ٔعبئم اإلػالو فٙ انزٕػٛخَٔشش انًؼبسف ٔانًؼبيالد انضساػٛخ،الفزب ئنٗ أًْٛخ ئثشاء 
انٕسشخ ثبنُمبشبد ٔانًمزشدبد انزٗ رغٓى فٙ انخشٔج ثشؤٚخ ٔاضذخ ٔيذذدح رغٓى فٙ رطٕٚش انضساػخ انذضشٚخ 

 .ٔاإلعزفبدح يُٓب فٙ رٕفٛش األيٍ انغزائٙ 

يٍ جبَجّ أشبس ٔكٛم ٔصاسح انشإٌٔ االجزًبػٛخ ٔانؼًم نمطبع انزًُٛخ ػهٙ صبنخ ػجذ اهلل ئنٗ أًْٛخ رٕعٛغ أَشطخ 
 .انضساػخ انذضشٚخ نزكٌٕ ػبيال يغبػذا نهمطبع انضساػٙ كًصذس أعبعٙ نأليٍ انغزائٙ

ٔنفذ ئنٗ أًْٛخ رُفٛز يثم ْزِ انٕسشخ كَٕٓب رُبلش لضبٚب راد أًْٛخ ثبنغخ كبنضساػخ انذضشٚخ ٔانزٙ رغبْى فٙ انزمٍُٛٛ 
 .يٍ اعزخذايبد انًٛبِ 

ٔأشبد ثذػى يششٔع انـ جٙ رٙ صد انز٘ ٚٓزى ثبنضساػخ انذضشٚخ فٙ انًٍٛ ٔثًب ًٚكٍ ْزِ انضساػخ يٍ اعزؼبدح َشبطٓب 
 .ثبنشكم انًطهٕة 

سئٛظ انجًؼٛخ انًُٛٛخ نزًُٛخ انضساػخ انًغزذايخ انذكزٕس أيٍٛ انذكًٛٙ ثذٔسِ اعزؼشض أَشطخ انجًؼٛخ فٙ يجبل 
 .انضساػخ انذضشٚخ ٔفٕائذْب انًخزهفخ العًٛب يب ٚزؼهك ثبأليٍ انغزائٙ

ٔثٍٛ أٌ انضساػخ انذضشٚخ رغٓى فٙ انذفبظ ػهٗ األصٕل انٕساثٛخ ألصُبف يذبصٛم انخضشٔاد ٔانفبكٓخ ٔكزا أًْٛزٓب 
 .فٙ انذفبظ ػهٗ انًؼبسف انضساػٛخ انزمهٛذٚخ انزٗ كبٌ ًٚبسعٓب اٜثبء ٔاألجذاد

صد فٙ دػى أَشطخ انجًؼٛخ ٔثًب ٚؼضص يٍ دٔسْب فٙ رذمٛك أْذافٓب . رٙ . ٔأشبد انذكزٕس انذكًٛٙ ثذٔس يششٔع انـ جٙ 
انًزًثهخ فٙ رٕثٛك انًؼبسف انًذهٛخ َٔششْب ٔاالعزفبدح يُٓب نزًُٛخ انضساػخ انًغزذايخ ٔاالعٓبو ثبنذساعبد ٔاألثذبس 
انؼهًٛخ ٔانزطجٛمٛخ فٙ يجبل انجٛئخ ٔانضساػخ انًغزذايخ، فضال ػٍ جٕٓد انجًؼٛخ فٙ رًُٛخ األَشطخ ٔانًٓبو انًشزشكخ 

 .فٙ يجبل انضساػخ انًغزذايخ يغ انجٓبد انًذهٛخ ٔانخبسجٛخ 

 أنف شزهخ يٍ إَٔاع انخضبس انجهذ٘ كبنطًبطى ٔانجغجبط ػهٗ انًضاسػٍٛ فٙ 20َِٕٔ ثأٌ انجًؼٛخ عزمٕو ثزذشٍٛ رٕصٚغ 
يذبفظخ صُؼبء نإلعٓبو فٙ َشش ٔرطٕٚش انضساػخ انذضشٚخ فٙ انًذبفظخ نزكٌٕ ًَٕرجب نهضساػخ انذضشٚخ نًخزهف 

 يذبفظبد انجًٕٓسٚخ 


