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الراعي يشيد بمواقف اململكة املتحدة الداعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن
صنعاء / سبأ

األخ  النواب  مجلس  رئيس  أشاد 
يحيى عيل الراعي بمواقف اململكة 
املتحدة الداعمة لوحدة اليمن وأمنه 
واستقراره وتنمية قدراته االقتصادية.
لدى  النواب  مجلس  رئيس  ودعا 
لقائه أمس نائبة السفرية الربيطانية 
لدى اليمن اليسون كيمب إىل أهمية 
والتعاون  الصداقة  عالقات  تطوير 
بني اليمن واململكة املتحدة لتشمل 
مجاالت أوسع يف املجتمع وبما يخدم 
املنافع واملصالح املتبادلة التي يتطلع 

إليها البلدان الصديقان.
وأشار إىل الدور النشط واإليجابي 
الربيطانية  السفارة  به  تقوم  الذي 
وطاقمها وأهمية توظيف هذا النشاط 
وتعزيزه يف سبيل توطيد عرى عالقات 
يف  وخاصة  التاريخية  الصداقة 
الظروف الراهنة التي تعيشها اليمن 
واملساهمة الجادة يف تذليل التحديات 
االقتصادية  بالدنا  تواجه  التي 

تطوير  برضورة  منوها  واألمنية.. 
العالقات بني مجلس النواب ومجلس 
من  واالستفادة  الربيطاني  العموم 
الخربات والتجارب الربملانية الناجحة 
وبما يسهم يف تعزيز التقاليد الربملانية 
السيايس  النهج  وأهداف  ومبادئ 

الديمقراطي.
وحمل رئيس مجلس النواب نائبة 
تحياته  نقل  الربيطانية  السفرية 
إىل رئيس وأعضاء الربملان والشعب 

الربيطاني.
السفرية  نائبة  عربت  جانبها  من 

بقيادة  سعادتها  عن  الربيطانية 
مجلس النواب اليمني.. مؤكدًة أهمية 
اليمنية  الصداقة  عالقات  تنامي 

الربيطانية ورضورة توسيعها.
الداعم  بالدها  موقف  وجددت 
واملؤيد لوحدة وأمن واستقرار اليمن 

وتنمية اقتصاده وتفعيل مخرجات 
آمال  عن  يعرب  بما  الوطني  الحوار 
اليمنية..  الجماهري  وتطلعات 
مؤكدة يف ذات الوقت رضورة االرتقاء 
البلدين  بني  الربملانية  بالعالقات 

الصديقني.
وجرى خالل اللقاء بحث ومناقشة 
عدد آخر من القضايا ذات االهتمام 

املشرتك.
رئيس  أهدى  اللقاء  ختام  ويف 
السفرية  نائبة  النواب  مجلس 
الربيطانية درع املجلس تعبرياً عن 
احرتام وتقدير نواب الشعب لنائبة 
عالقات  تنمية  يف  ودورها  السفرية 
اليمني  الشعبني  بني  التعاون 

والربيطاني.
حرض اللقاء عضوا مجلس النواب 
عيل عبدالله أبو حليقة وعبده محمد 
النواب  مجلس  عام  وأمني  العدلة 
عبدالله احمد صوفان ومدير مكتب 

رئيس مجلس النواب معني الراعي.

الراعي يشيد باملبادرات الهادفة إىل تيسري 
زواج الشباب وتعزيز التكافل املجتمعي

تقييم مستوى إنجاز املجموعات وآليات 
إقرار الصياغات األولية ملشروع الدستور

بورجي : ٣٣٫٨٪ نسبة الشباب من إجمايل 
السكان يف اليمن خالل العام ٢٠١٤م

حضر الزفاف الجماعي الثالث لـ١٥٠ عريسًا وعروسًا

صنعاء/سبأ
حرض رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي 
عريساً   150 لـ  الثالث  الجماعي  العرس  أمس  عرص 
وعروساً من أبناء مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة 
الذي أقيم يف قاعة نادي الطريان واألرصاد وأقامته 
جمعية عمر بن عبدالعزيز الخريية بالتعاون مع جمعية 

الرب والعفاف ومؤسسة إرادة وطن بال قات.
وقد قام رئيس مجلس النواب بمصافحة العرسان 
األنباء  لوكالة  ترصيح  ويف  املناسبة،  بهذه  وتهنئتهم 
اليمنية /سبأ/ أوضح رئيس مجلس النواب أن هذا 

العرس يعترب تظاهرة ومناسبة عظيمة وفرحة كربى 
لبناء األرسة اليمنية الطيبة التي تعد اللبنة األوىل يف 

بناء املجتمع.
األعمال  هذه  مثل  عىل  القائمني  الراعي  وثمن 
واملشاريع الخريية.. مؤكداً أن الرب واإلحسان ال ينقطع 
اليمني ألن مثل هذه املشاريع تهدف إىل  يف الشعب 
مساعدة الشباب وتسيري عملية الزواج واالبتعاد عن 
مظاهر البذخ يف ظل الظروف املعيشية الصعبة وهي 
دعوة للعفاف وترسيخ لقيم التكافل والتعاون اإلنساني 

يف املجتمع... معربا عن تهانيه الحارة لكافة العرسان.

صنعاء/ سبأ
الدستور  صياغة  لجنة  ناقشت 
رئيس  برئاسة  أمس  اجتماعها  يف 
اللجنة إسماعيل الوزير، سري عمل 
عنها  املنبثقة  الثالث  املجموعات 
ومستوى إنجازها للصياغة األولية 
للنصوص يف ما تبقى من أبواب مسودة 

الدستور.
كما ناقشت اللجنة اآلليات املالئمة 
للنقاش والصياغة األولية للنصوص 
من قبل املجموعات وكذا آليات إقرارها 

تمهيداً ملناقشتها عىل مستوى اللجنة 
األوقات  الصياغة يف  وإنجاز أعمال 

املحددة وفقاً لخطة اللجنة املقرة.
واستمعت اللجنة إىل عرض قدمه 
خبري دويل حول املالية العامة للدولة، 
واملوارد الطبيعية، والرضائب وكيفية 

تحصيلها وتوزيعها.
واستعرض الخبري الدويل يف العرض 
البلدان  من  عدد  يف  دولية  تجارب 
االتحادية حول املالية العامة للدولة.

وتطرق الخبري إىل النظم املتبعة يف 

إعداد املوازنات عىل مستوى االتحاد 
واإلقليم واإلجراءات املتبعة يف هذا 
الذي  الرقابي  الدور  وكذا  الجانب، 
تقوم به السلطة الترشيعية فيما يتعلق 
مع  التنسيق  وجوانب  باملوازنات 
السلطة التنفيذية يف النظم االتحادية.

إىل ذلك واصلت املجموعات الثالث 
اجتماعاتها  اللجنة  عن  املنبثقة 
للمواد  األولية  للصياغة  أمس 
الدستورية ضمن األبواب املوزعة عىل 

املجموعات.

 / شوقي العبايس
ضمن فعاليات مهرجان صيف صنعاء السياحي ، 
نظم املجلس الوطني للسكان فعالية توعية باملشكلة 

السكانية ومخاطر النمو السكاني املتزايد يف بالدنا .
الخيمة  أمس  استضافتها  التي  الفعالية  وهدفت 
الرئيسية بمهرجان صنعاء السياحي بحديقة السبعني 
إىل تعزيز الوعي برضورة االهتمام بهذه الفئة يف الجانب 
الصحي والتعليمي وبناء القدرات ليشكلوا دفعة قوية 
لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية .حيث قدم يف 
الفعالية عرض مرسحي كوميدي تناول واقع الشباب 
يف اليمن والتحديات التي تواجهه خالل املرحلة وكيفية 

االستفادة من هذه الرشيحة واالستثمار فيها .
للسكان  الوطني  للمجلس  العام  األمني  وأوضح 
الدكتور/ أحمد عيل بورجي يف ترصيح لـ"الثورة " أن 
الفعالية هذه تأتي ضمن األنشطة التوعوية التي ينفذها 
املجلس يف إطار االحتفال باليوم العاملي للسكان الذي 

يركز هذا العام عىل االستثمار يف الشباب باعتباره إحدى 
أهم القضايا السكانية ، كون الشباب هم الحارض وكل 
املستقبل واالستثمار يف هذه الرشيحة السكانية له عوائد 

عظيمة عىل حياة ومستقبل املجتمع.
وأشار بورجي إىل أن رشيحة الشباب يف اليمن تصل 
إىل حوايل ثلث السكان األمر الذي يستدعي االهتمام أكرث 
بهذه الفئة ، الفتاً إىل أن التقديرات السكانية تبني استمرار 
الزيادة املطلقة والنسبية لهذه الفئة بالنسبة اإلجمايل 
عدد السكان حيث يبلغ العدد حاليا حوايل ثمانية ماليني 
وثمانمائة ألف نسمة بنسبة 33.8 % من إجمايل السكان 

للعام 2014م.
وأكد األمني العام للمجلس الوطني للسكان عىل أهمية 
التعاون والرشاكة من أجل مستقبل أفضل وخاصة يف 
أوساط الشباب الذين يشكلون مالمح املستقبل السكاني 
لليمن حيث اليزال هناك مؤرشات سلبية تتمثل يف الزواج 
واإلنجاب املبكر وضعف االلتحاق بالتعليم وانتشار الفقر 

وغريها من املهام الكبرية التي تنتظرنا.

"تحالف النساء" يدعو الجميع إىل تغليب مصلحة 
الوطن والتعامل مع األحداث الجارية بمسؤولية

 / افتكار القايض
دعا تحالف منارصة حقوق النساء 
جميع األحزاب واملكونات والفعاليات 
األحداث  مع  التعامل  إىل  الوطنية 
الجارية املهددة ألمن واستقرار اليمن 
وتغليب  ومسؤولية  وحكمة  بوعي 
مصلحة الوطن العليا عىل ما سواه من 
اجل الخروج بالبالد إىل بر األمان وعدم 
العودة إىل مربع التشظي واالنقسامات 

مجددا 
وجدد التحالف يف ختام اجتماعه 
بصنعاء الدعوة إىل مزيد من االصطفاف 
والتالحم الشعبي  بمشاركة مختلف 
للتصدي  املجتمع  ورشائح  أطياف 
التي  املتالحقة  واألزمات  للتحديات 
تعصف بالوطن وتهدد أمنه واستقراره.
وأشار إىل أن املرحلة الحالية تمثل 
هذا  النساء  ملنح  الحقيقي  املحك 
الحق دون مواربة أو تباطؤ أو تأخري 
أو مساومات أو مقايضات سياسية او 
تقديم أي مربرات تحول دون مشاركتهن 
،مؤكدا أن املخرج الحقيقي لألوضاع 

الراهنة التي يمر بها الوطن هو البدء 
الجاد بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل الذي قدم العديد من 
املعالجات والحلول ملجمل اإلشكاالت 

املثارة حاليا .
ولفت  إىل ان النساء هن أول من يدفع 
ثمن هذه الرصاعات والنزاعات بالرغم 
من أنهن لم يكن طرفا رئيسيا يف إدارة 
لهن  تمنح  ولم  الرصاعات  هذه  وحل 
الفرص املتساوية للمشاركة يف إدارة 
شؤون الحكم يف السلطات الثالث كما 
أقرته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واعترب املرحلة الراهنة تقتيض من 
االصطفاف  ونساء  رجاال  الجميع 
هذه  بتنفيذ  والبدء  الشامل  الوطني 
املرأة  استحقاقات  ومنها  املخرجات 
وسنداً  عوناً  انها  دوماً  أثبتت  التي 
اآلن  وستكون  الظروف  مختلف  يف 
لكل  للتصدي  الصفوف  مقدمة  يف 
املحن التي تحاك بهذا الوطن وتهدد 
استقراره وأمنه لينعم اليمن بالرخاء 

واالستقرار.
حقوق  منارصة  تحالف  وطالب 

النساء األخ الرئيس عبدربه منصور 
هادي أن يوجه املؤسسات الدستورية 
والتنفيذية  والقضائية  والترشيعية 
صياغة  لجنة  مقدمتها  ويف  وغريها 
بتنفيذ  الكامل  االلتزام  الدستور 
الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات 
تلك  إىل  بالعودة  الضمانات  ووثيقة 
النساء  منح  مقدمتها  ويف  القرارات 
الكوتا بما ال يقل عن 30 باملائة ليس 
وإنما  للنساء  تعطى  ومنحة  كهبة 
حق أسايس عىل أن تتضمن يف مبادئ 
عامة وموجهات دستورية واضحة ال 
تقبل التأويل والتفسري حتى ال يكون 
هناك التفاف او مساومات عىل قضايا 

ومسلمات واجبة التنفيذ .
منارصة  تحالف  أعضاء  أن  يذكر 
عدد  من  يتكون  النساء   حقوق 
النسائية   واملكونات  املنظمات  من 
النساء  شبكة  وهي   .. واملجتمعية 
املستقالت (فوز )، ومتطوعون من اجل 
للنساء  أمل  وائتالف  النساء  حقوق 
 ، للمرأة  الوطنية  اللجنة  الحزبيات، 

مجلس سيدات األعمال اليمنيات.

فريق هيكلة الداخلية يستعرض أشكال 
الشرطة املحلية يف ظل الدولة االتحادية

صنعاء / سبأ
استعرض فريق إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية 
يف اجتماعه أمس برئاسة مساعد وزير الداخلية لشؤون 
التعاون الدويل اللواء الدكتور رياض القريش أشكال 
وتشكيل  اإلتحادية  الدولة  ظل  يف  املحلية  الرشطة 

األقاليم.
الفريق عددا من املشاريع املتعلقة  كما استعرض 
بدور وزارة الداخلية يف ظل الدولة االتحادية، وناقش 
وناقش   ، الغرض  بهذا  مقدمة  عمل  ورقة  االجتماع 
التصورات والتوصيات التي نتجت عن لجنة الدفاع 
واألمن يف مؤتمر الحوار الوطني وإعادة النظر يف الهيكل 

التنظيمي وبعض مكوناته التي ال تتالءم مع الشكل 
الجديد لنظام األقاليم.

وأقر االجتماع تنسيق جهود فريق إعادة الهيكلة يف 
هذا العمل مع لجنة الدفاع واألمن برئاسة اللواء يحي 
اسماعيل  برئاسة  الدستور  صياغة  ولجنة  الشامي 
الوزير التي تعكف لجنة صياغة الدستور يف عملها عىل 
ضوء نموذج من النماذج املشهورة للشكل اإلتحادي 

الذي توصلت إليه مع الخرباء األملان وغريهم .
حرض اإلجتماع املفتش العام بوزارة الداخلية اللواء 
عبده ثابت ورئيس أكاديمية الرشطة اللواء الدكتور عيل 

الرشيف .

تدشني فعاليات املخيم الطبي 
الهندي األول يف اليمن

"األمومة والطفولة" تسلم مشروع 
موجهات قانونية للجنة صياغة الدستور

 / مطهر هزبر
العام  الثورة  الخوالني رئيس هيئة مستشفى  الكريم  الدكتور عبد  أوضح 
بصنعاء أن إقامة املخيم الطبي الهندي األول يف اليمن الذي دشنت فعالياته 
السبت بمستشفى الثورة العام بصنعاء  بالتنسيق مع مكتب اوفرسيز للخدمات 
العالجية يف كل من الهند وتركيا ومجموعة مستشفيات فورتيز الهندية . يأتي يف 
إطار تعزيز التعاون بني مستشفى الثورة ومختلف املستشفيات واملراكز الطبية 

يف مختلف دول العالم .
وأشار الدكتور الخوالني إىل أهمية هذا املخيم يف تبادل الخربات بني األطباء 
االستشاريني الزائرين واألطباء اليمنيني يف املستشفى منوها يف الصدد بأن الوفد 
الطبي الهندي الزائر يضم كفاءات عالية يف عدد من التخصصات وستقوم خالل 
فرتة املخيم بإجراء العديد من العمليات الجراحية النوعية واملعقدة يف مجاالت 
زراعة الكىل وجراحة املخ واألعصاب وجراحة املسالك البولية وغريها مؤكدا 
حرص هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء عىل توسيع مجاالت التعاون الطبي 
مع العديد من املستشفيات يف الدول الشقيقة والصديقة لخدمة الكوادر الطبية 

اليمنية وخدمة للمرىض يف اليمن . 
للخدمات  سيز  أوفر  ملكتب  اإلعالمي  املسوؤل  املخاليف  طه  األخ/  وأوضح 
العالجية املنسق للمخيم يف ترصيح لـ(الثورة ) أن الوفد الطبي الهندي الذي يضم 
أربعة من أشهر األطباء الجراحيني االستشاريني املتخصصني يف الهند سيقوم 
بزيارة أخرى الشهر القادم وإجراء عمليات نوعية يف تخصصات جراحة القلب 
والتشوهات الخلقية لدى األطفال وجراحة املسالك البولية وزراعة الكىل وجراحة 
املخ واألعصاب والجراحة العامة واملناظري والليزر كما أن الوفد سيصطحب معه 
عددا من األجهزة الحديثة مشريا إىل أن البعثة الطبية الهندية تعد بداية ثمرة 
تعاون بني كل من مستشفى الثورة واملستشفيات الهندية منوها بأن مكتب أوفر 
الهندية إلقامة  بالتنسيق مع املستشفيات  العالجية سيقوم  سيز للخدمات 

مخيمات طبية مماثلة يف عدد من املستشفيات اليمنية.

 / زكريا حسان
أوضحت األخت ملياء يحيى اإلرياني  األمني العام للمجلس األعىل 
لألمومة والطفولة ان املجلس استكمل تسليم لجنة صياغة الدستور 
املوجهات الدستورية الخاصة باألمومة والطفولة املشار إليها يف وثيقة 
الحوار الوطني لرتجمتها إىل مواد قانونية من شأنها أن تضمن واقعاً 

أفضل وأمناً يف املستقبل
وأشارت أمني عام املجلس األعىل لألمومة والطفولة يف ترصيح لـ(الثورة) 
أن املجلس بذل جهدا كبريا يف إعداد املوجهات الدستورية بالتعاون مع 
منظمة اليونيسيف والخبري العربي القايض داؤود  درعاوي حرصا من 
املجلس عىل القيام بواجباته ومسؤولياته يف إعداد االسرتاتيجيات ورسم 
السياسات الخاصة بتحسني أوضاع األمومة والطفولة باليمن .. منوهة 
إىل ان املجلس قدم مرشوع املوجهات الدستورية عىل مرحلتني حيث عقد 
املجلس اجتماعا سابقا مع رئيس لجنة صياغة الدستور وبعض أعضاء 
اللجنة لتقديم مرشوع املوجهات الخاصة بالطفولة فيما استكمل املجلس 

يف املرحلة الثانية تقديم املوجهات الخاصة باألمومة.

مهرجانات جماهريية حاشدة بأرخبيل سقطرى وسيئون دعمًا لالصطفاف الوطني وتنفيذ مخرجات الحوار
سيئون/ سقطرى / سبأ

 شهدت مدينة سيئون بمحافظة حرضموت 
أمس مهرجانا جماهرييا حاشدا نظمته السلطة 
االحزاب  مع  والتعاون  بالتنسيق  املحلية 
املجتمع  ومنظمات  السياسية  والتنظيمات 
املدني وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني تلبية 
لدعوة رئيس الجمهورية لتعزيز االصطفاف 
الوطني ولدعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني .
ويف املهرجان حيا وكيل محافظة حرضموت 
لشؤون الوادي والصحراء سالم سعيد املنهايل 
كافة ابناء وادي حرضموت والصحراء لتفاعلهم 
االيجابي ومساندتهم ومساهمتهم الدائمة مع 
كل الجهود التي تبذلها السلطة املحلية وكافة 
الجهات الرسمية واألهلية لتحقيق االصطفاف 
الوطني من اجل دعم وتنفيذ مخرجات الحوار 
النظام  عىل  يقوم  جديد  يمن  لبناء  الوطني 
والقانون وتسوده قيم العدل واملساواة بني كافة 

أبناء الوطن .
وأعرب الوكيل املنهايل عن أمله يف ان يتجاوز 
شعبنا هذه االزمة التي تمر بها البالد بفضل 
كل  ومعه  الجمهورية  رئيس  وحنكة  حكمة 
الخريين من ابناء هذا الوطن الذين يؤيدون 
اشكال  مختلف  ويرفضون  والسالم  الحوار 
... منوها بأهمية االلتزام بمخرجات  العنف 
القوى  أقرتها  التي  الشامل  الوطني  الحوار 
للحوار  شامل  مؤتمر  يف  والحزبية  الوطنية 
شاركت فيه كل الفعاليات السياسية وتمثل 
مخرجاته برنامج عمل وطنياً لبناء دولة مدنية 

حديثة ومواطنة متساوية .
الحوار  مؤتمر  أعضاء  أكد  جانبهم  من 
الوطني يف كلمتهم التي ألقاها عضو مؤتمر 
الحوار فهمي عوض باضاوي ان ما يدور يف 
والسكينة  لألمن  اقالق  من  اليمنية  الساحة 
العامة ما هو إال تقويض لكل ما انجز يف مؤتمر 
االجماع  عن  خروجاً  ذلك  معتربا  الحوار... 
الوطني واالصطفاف الشعبي وهذا ما ال يسمح 

به الشعب .

ومنظمات  واملكونات  القوى  كل  داعني 
املجتمع املدني إىل عدم االنجرار ملربع العنف 
ومتارس االقتتال التي تجاوزها اليمنيون دون 

رجعه واستبدلوها بلغة الحوار والتوافق .
اىل  تطرقت  الكلمات  من  عدد  ألقيت  كما 
عىل  تقع  التي  املشرتكة  الوطنية  املسؤولية 
الجميع مدنيني وعسكريني افرادا وجماعات 
احزابا ومنظمات ازاء ما يمر به الوطن بشكل 
ظروف  من  خاص  بشكل  وحرضموت  عام 

استثنائية ومعقدة بلغت ذروتها من التعقيد 
مستوى  عند  الجميع  يكون  ان  وتتطلب 
املسؤولية الوطنية وعىل قدر عال من الوعي 

واليقظة والحرص عىل مستقبل هذا البلد .
وأكدت الكلمات رضورة الترسيع يف تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها 
كافة اطياف الشعب اليمني وان تبسط الدولة 
هيبتها عىل ربوع الوطن ..داعية اىل نبذ العنف 
الجماعية  واملساهمة  بالوسطية  والتمسك 

املدنية  املؤسسات  مع  والتعاون  البناء  يف 
والعسكرية ومنظمات املجتمع املدني وإقامة 
الرشاكة الحقيقية والتنسيق البناء ملواجهة 

االحتياجات االنسانية يف املجتمع.
وجددت الكلمات الدعوة اىل رص الصفوف 
ودعم الجهود املسئولة والوطنية التي يقودها 
رئيس الجمهورية للميض قدما يف تنفيذ كل 
مخرجات الحوار يف ظل الدعم اإلقليمي والدويل 
املزمنة  وآليتها  الخليجية  املبادرة  وأسس 
وبعيدا عن كل أشكال التطرف والعنف وتجنيب 
البالد مخاطر الوقوع يف أتون رصاعات جديدة.
تخللت املهرجان قصيدة شعرية للشاعر 
نداء  بعنوان  قحطان  سعيد  محمد  الشعبي 
واستحسان  اعجاب  نالت  االصطفاف 

الحارضين.
من جهه أخرى شهدت محافظة ارخبيل 
حاشدا  جماهرييا  مهرجانا  أمس  سقطرى 
اليه  دعا  الذي  الوطني  االصطفاف  لتأييد 
الثوابت  عن  للدفاع  الجمهورية  رئيس  األخ 
الوطنية املتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة 
الحوار  مخرجات  وتنفيذ  والديمقراطية 
وكذا للتنديد باألعمال الخارجة عىل النظام 

والقانون من قبل بعض الجماعات.
التي  أبناء سقطرى يف مسريتهم  أكد  وقد 
شاركت فيها قيادات السلطة املحلية باملحافظة 
السياسية  والتنظيمات  األحزاب  وقيادات 
ومنظمات املجتمع املدني اعتزازهم باملواقف 
البطولية والتضحيات العظيمة التي يقدمها 
رجال القوات املسلحة واألمن يف مختلف مواقع 

الرشف والبطولة .
ورفع املشاركون خالل املسرية التي جابت 
والالفتات  الشعارات  حديبو  مدينة  شوارع 
املؤكدة عىل أهمية االصطفاف الوطني والحفاظ 
عىل النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية 

وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويف املسرية أكد محافظ سقطرى سعيد سالم 
باحقيبة رضورة رص الصفوف من أجل إخراج 
الوطن من الوضع الراهن والحفاظ عىل الثوابت 
والوحدة  الجمهورية  يف  واملتمثلة  الوطنية 
والديمقراطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
الشامل.. مشدداً عىل أهمية استشعار الجميع 
ملسؤولياتهم الوطنية وإنجاح العملية االنتقالية 
وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل من 
اجل بناء الدولة املدنية الحديثه يسوده العدل 

واملساواة بني كل أبنائه.
الجبارة  الجهود  دعم  أهمية  اىل  واشار 
رئيس  يقودها  التي  والوطنية  املسؤولة 
الجمهورية للميض قدما يف تنفيذ كل مخرجات 
الحوار يف ظل الدعم اإلقليمي والدويل وأسس 
املبادرة الخليجية وآليتها املزمنة وبعيدا عن كل 
أشكال التطرف والعنف وتجنيب البالد مخاطر 

الوقوع يف أتون رصاعات جديدة.
ونوه املحافظ بأن أبناء محافظة أرخبيل 
القيادة  مع  وحدا  صفا  يقفون  سقطرى 
السياسية تأييدا لجهودها ومساندة لتوجهاتها 
الرامية إىل تحقيق االصطفاف الوطني وتطبيق 
مخرجات الحوار والسري قدماً بخطى واثقة 
للوصول بالوطن إىل بر األمان واىل ماهو افضل.


