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وزير الخارجية يوجه بتذليل الصعاب 
أمام املغرتبني اليمنيني يف اإلمارات

صنعاء /سبأ
اطلع وزير الخارجية جمال عبدالله السالل أمس عىل سري 
العمل يف سفارة اليمن بدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة.
واستمع وزير الخارجية من القائم بأعمال السفارة باإلنابة 
عبدالله الفقيه إىل رشح حول الخدمات التي تقدمها السفارة 

ألبناء الجالية اليمنية يف اإلمارات.
والتقى الوزير السالل موظفي السفارة وأطلعهم عىل آخر 
املستجدات عىل الساحة الوطنية .. الفتا إىل طبيعة اإلجراءات 
تواجه  التي  الصعاب  تذليل  سبيل  يف  الــوزارة  اتخذتها  التي 

املوظفني يف الديوان والبعثات.
أبناء  من  عدد  أحوال  عىل  الخارجية  وزير  اطلع  ذلك  إىل 
الجالية اليمنية.. مشددا عىل العاملني يف السفارة بذل مزيد من 

الجهود لخدمة أبناء الجالية وحل مشاكلهم.

مناقشة مشروع الدعم األمريكي 
لقطاع العدالة يف اليمن

صنعاء /سبأ
بحثت اللجنة الفنية بوزارة العدل املعنية بمتابعة مشاريع 
التعاون القضائي ألصدقاء اليمن خالل لقائها أمس مسؤول 
قطاع العدالة بالسفارة األمريكية بوتس أي بوليكوين مرشوع 
العدل  لوزارتي  األمريكية  الخارجية  وزارة  من  مقدم  دعم 

والداخلية .
واستعرض اللقاء الذي حرضه ممثلو من السفارة السعودية 
ومجلس التعاون الخليجي األطر العامة ملرشوع الدعم البالغ 
14 مليون دوالر الذي خصص لبناء القدرات القضائية و العدالة 

الجنائية ومكافحة الجريمة العابرة للقارات واملخدرات
الجدير بالذكر أن هذا املرشوع يأتي يف إطار االتفاقية الثنائية 

املوقعة بني حكومتي البلدين العام املايض.

لجنة مراجعة وتقييم التشريعات املتعلقة 
بمكافحة الفساد تقر خطة عمل مرحلية

صنعاء / سبأ
* أقرت لجنة مراجعة وتقييم الترشيعات الوطنية املتعلقة 
بمكافحة الفساد يف اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة عضو 
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد رئيس قطاع الترشيعات 
وتطوير النظم الدكتور محمد الغشم خطة عمل مرحلية ملدة 

عام.
ستقوم  التي  الترشيعات  تقسيم  جرى  الخطة  وبموجب 
اللجنة بدراستها إىل مجموعات بحسب األولويات التي كانت 

اللجنة قد حددتها يف اجتماعاتها السابقة.
بشأن  واملقرتحات  املالحظات  من  عدد  االجتماع  وناقش 

اإلجراءات املطلوب اتخاذها النجاز املهام املوكلة إىل اللجنة.
ويف االجتماع أكد الدكتور الغشم أهمية دراسة الترشيعات 
الفساد بما ينسجم مع مخرجات  املتعلقة بمنظومة مكافحة 
ملكافحة  الدولية  واالتفاقية  الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر 

الفساد.

لجنة الدستور تبدأ صياغة مواد الجيش واألمن
صنعاء / سبأ

اجتماعاتها  الدستور  صياغة  لجنة  مجموعات  واصلت   *
أمس للصياغة األولية للمواد الدستورية ضمن األبواب املوزعة 

عىل املجموعات.
للمواد  األولية  بالصياغة  أمس  األوىل  املجموعة  ورشعت 

الدستورية يف الباب الخاص بالجيش واألمن.
يف حني تركز نقاش املجموعة الثانية حول صياغة النصوص 
اإلدارة  كفاءة  معايري  وكذا  العامة،  بــاإلدارة  املتعلقة  األولية 

العامة.
مقرتحات  باستعراض  الثالثة  املجموعة  استمرت  فيما 
األعضاء حول الصياغات األولية لبعض املواد املتصلة باملالية 
العامة للدولة سيما ما يتعلق بالتنظيم املايل، واإليرادات العامة 

والرضيبية للدولة، إىل جانب السياسة النقدية.

بدء محاكمة مجموعتني من 
مخريب الكهرباء يف مارب

صنعاء/ سبأ
بأمانة  املتخصصة  الجزائية  املحكمة  بدأت 
العاصمة أمس محاكمة مجموعتني من مخربي 
وجه  من  فارين  مــارب  محافظة  يف  الكهرباء 

العدالة .
برئاسة  املحكمة  ألزمت  األوىل  الجلسة  ففي 
القايض الجزائي باملحكمة ، النيابة باإلعالن عن 
املتهمني وهم نايف سعيد صالح خرصان ، وعيل 
صالح كعالن ،ونارص هزاع كعالن ، إىل موطنهم أو 
آخر محل إقامة لهم وكذا إعالن وزارة ومؤسسة 
القادمة  الجلسة  يف  لديها  ما  بتقديم  الكهرباء 

املقررة يف 15 سبتمرب الجاري.
وتتهم النيابة الجزائية املتخصصة املجموعة 
2012م  مارس  من   16 الـ  يف  قاموا  بأنهم  األوىل 
والضغط  الكهرباء  خطوط  عىل  النار  بإطالق 
مديرية   285 رقم  الربج  الزبره  منطقة  يف  العايل 
إعطابه  يف  تسبب  مما  مارب  محافظة  مدخل 

وقطع الكهرباء.
كما ألزمت املحكمة يف الجلسة الثانية النيابة 
باإلعالن عن املجموعة الثانية من املتهمني أمني 
، وزيد حسن عيل الحائرة  ناجي حسن غريب 
غريب ، وصالح عبدالله غريب ، إىل موطنهم أو 
آخر محل إقامة لهم وكذا إعالن وزارة ومؤسسة 
القادمة  الجلسة  يف  لديها  ما  بتقديم  الكهرباء 

املقررة يف 15 سبتمرب الجاري
قاموا  بأنهم  الثانية  املجموعة  النيابة  وتتهم 
شبوان  آل  بمنطقة  2013م  مايو  من  الـــ17  يف 
مديرية الوادي محافظة مارب بإطالق النار عىل 
خطوط الكهرباء والضغط العايل بالربج رقم 394 

مما تسبب يف إعطابه وقطع الكهرباء .

الرياض / سبأ
السعودية  الداخلية  وزارة  أشــادت 
اململكة  بني  االمني  التنسيق  بمستوى 
اليمنية  والجمهورية  السعودية  العربية 
يف مجال مكافحة االرهاب وكذا يف مجايل 

مكافحة تهريب املخدرات واألسلحة.
وقال املتحدث األمني لوزارة الداخلية 
يف  الرتكي  منصور  اللواء  السعودية 
الرياض  يف  أمس  عقده  صحفي  مؤتمر 
أجهزة  بني  والتعاون  التنسيق  :"إن 

األمن اليمنية السعودية بمستوى ممتاز 
ومستمر ملا فيه مصلحة الجميع" .

وأعلن الرتكي خالل املؤتمر عن تمكن 
أجهزة األمن السعودية من إلقاء القبض 
عىل 88 شخصا متهما بـ"اإلرهاب" كانوا 
الضال  الفكر  تتبنى  خاليا   10 ضمن 
اإلرهابية  األعــمــال  وتمجد  وتــؤيــده 
عنارص  مع  تواصل  عىل  وغالبيتهم 

التنظيمات اإلرهابية خارج اململكة.
خالل  بارشت  األمن  قوات  :"إن  وقال 

أمنية  عمليات  املاضية  القليلة  األيــام 
نتج  اململكة  مناطق  من  عدد  يف  متزامنة 
مجموعه  ما  عىل  القبض  إلقاء  عنها 
من  أشخاص  ثالثة  منهم  شخصا   88
مجهول  وشخص  اليمنية  الجنسية 

الهوية والبقية سعوديون".
لــوزارة  األمــنــي  املتحدث  وكشف 
بني  ــن  م أن  الــســعــوديــة  الــداخــلــيــة 
شملهم  ممن  شخصا   59 املضبوطني 
برنامج املناصحة، معتربا ان ذلك ال يعد 

فشال للربنامج كون عدد املضبوطني ممن 
كبرية  نسبة  يشكل  ال  الربنامج  شملهم 
من  استفادوا  شخص  ألف  من  أكرث  من 

الربنامج.
مالحظة  املؤسف  من   ": قائال  وتابع 
جنوح بعض ممن أنهوا محكومياتهم أو 
للعودة  قضائية  بأحكام  رساحهم  أطلق 
إىل سابق عهدهم ما نتج عنه توفري األدلة 
أمثال  بضبط  املبادرة  تستوجب  التي 
ملخططاتهم  وتعطيال  لرشهم  كفا  هؤالء 

التي كانوا عىل وشك البدء بتنفيذها يف 
الداخل والخارج خاصة أن البعض منهم 

كان متواريا عن األنظار".
املجتمع  أبــنــاء  ــي  وع عــىل  وأثــنــى 
والتعاون  الفئة  هذه  تمثله  الذي  للخطر 
املواطنني  من  األمن  قوات  تلقاه  الذي 
هذه  إنجاز  عىل  ساعد  والذي  واملقيمني 
إصابات  حدوث  دون  تام  بنجاح  املهمة 

أو إتالفات.

الداخلية السعودية تشيد بالتعاون األمني مع اليمن 

 / عبدالخالق البحري

صنعاء  يف  عقد  موسع  اجتماع  ناقش 
برئاسة أ.د زايد أحمد عاطف رئيس املجلس 

هشام  أ.د  ــم  وض الطبي 
املستشار  لبيب  السيد 
الصحي بسفارة جمهورية 
بصنعاء  العربية  مــرص 
سميحة  ـــورة  ـــت ـــدك وال
عبدالرحمن سليمان مدير 
العمايل  التمثيل  مكتب 
عدد  املرصية  بالسفارة 
واملوضوعات  القضايا  من 
الطبية والصحية ومستوى 
والتنسيق  التعاون  تعزيز 
الطبي واملهني بني املجلس 
الطبي والسفارة املرصية..

لـ"الثورة"  ترصيح  ويف 
عاطف  زايــد  أ.د  أوضــح 

كرس  االجتماع  بأن  الطبي  املجلس  رئيس 
التعاون  وتطوير  تعزيز  مستوى  ملناقشة 
والسفارة  الطبي  املجلس  بني  والتنسيق 
النظر  وجهات  وتبادل  بصنعاء  املرصية 
مختلف  يف  املهني  األداء  تطوير  كيفية  حول 

تقديم  بمستوى  واالرتقاء  الطبية  املجاالت 
يف  الطبية  األخطاء  من  والحد  الطبية  املهن 
والخاصة  العامة  الطبية  واملنشآت  املرافق 

بعموم مديريات ومحافظات الجمهورية.
أن  عــىل  الطرفان  اتفق  االجتماع  ويف 
الصحي  املستشار  يقوم 
بكل  ــع  ــدف ــال ب ــــرصي  امل
املرصية  الصحية  الكوادر 
للتسجيل  باليمن   العاملة 
تراخيص  عىل  والحصول 
يف  والعمل  املهنة  مزاولة 

إطار القانون.
املجلس  رئيس  وأضاف 
االتفاق  تــم  بأنه  الطبي 
مركز  تطوير  أهمية  عىل 
هيئة  يف  القائم  السكري 
العام  الــثــورة  مستشفى 
عمل  خطة  وفق  بصنعاء 
ورئيس  املستشار  ــني  ب
لتطوير  الطبي  املجلس 
أطباء  ابتعاث  عرب  وعلميا  فنيا  املركز  أعمال 
بمرص  السكر  معهد  مع  للتدريب  وتمريض 
والعناية  السكري  القدم  مجال  يف  خاصة 

بالقدم.

تنظيم مزاولة مهنة الطب للكوادر 
املصرية العاملة يف اليمن

عن  االقتصادي  واإلعــالم  الــدراســات  مركز  أعلن 
تشكيل مجموعة للصحافة االستقصائية يف مدينة املكال 
بمحافظة حرضموت يف ختام دورة تدريبية نظمها املركز 
أولويات  دعم  يف  ودورها  االستقصائية  الصحافة  حول 
األوروبي  االتحاد  بعثة  مع  بالتعاون  والنساء  الشباب 
الديمقراطي  الشباب  مؤسسة  مع  وبالرشاكة  صنعاء  يف 

بحرضموت.
من  عددا  اإلعالميني  من  الدورة  يف  املشاركون  واقرتح 
لتحقيقات  محورا  لتكون  املحافظة  يف  الهامة  القضايا 

استقصائية ينفذونها خالل االيام املقبلة.
االقتصادي  واإلعالم  الدراسات  مركز  رئيس  وأوضح 
الصحفيني  إكساب  إىل  تهدف  الدورة  أن  نرص  مصطفى 
عىل  بناء  االستقصائي  التحقيق  مهارات  حرضموت  يف 

أولويات الشباب والنساء.
كشف  يف  االستقصائي  إىل  العمل  أهمية  إىل  وأشــار 

واملصداقية  التأثري  وزيادة  املحافظة،  يف  الفساد  قضايا 
االولوية  ذات  املواطنني  قضايا  وخدمة  االعالم  لوسائل 

عىل املستوى املحيل.
تعرف  يومني  استمرت  التي  التدريبية  الدورة  وخالل 
املشاركون عىل أهمية الصحافة االستقصائية ومزاياها، 
االستقصائي،  بالتحقيق  الخاصة  الفرضيات  عمل  وآلية 
كتابة  وتقنيات  واملصادر  املعلومات  عىل  والحصول 

التحقيق االستقصائي.
ويأتي تدريب اإلعالميني ضمن مرشوع أصوات الشباب 
األوروبي  االتحاد  بعثة  مع  بالتعاون  املركز  ينفذه  الذي 
واإلعالم  الدراسات  مركز  ويعد   ، يمنية  محافظات   5 يف 
االقتصادي منظمة مجتمع مدنية تعمل من اجل التوعية 
الرشيد  والحكم  الشفافية  وتعزيز  االقتصادية  بالقضايا 
مهني  إعالم  وإيجاد  القرار  صنع  يف  املواطنني  ومشاركة 

ومحرتف. 

تشكيل مجموعة الصحافة االستقصائية يف حضرموت 

املكال /سبأ
التجارة  وزيـــر  افتتح 
سعد  الدكتور  والصناعة 
ومحافظ  طالب  بن  الدين 
الديني  خالد  حــرضمــوت 
الرتبية  وزارة  وكيل  ومعهما 
التوجيه  لشؤون  والتعليم 
واملناهج الدكتور عيل حسن 
الحيمي، أمس بمدينة املكال 

مدارس حرضموت العاملية.
واستمع الوزير بن طالب 
رشح  إىل  الديني  واملحافظ 
املــدارس  عىل  القائمني  من 
وما  املرشوع  مكونات  حول 
سيقدمه من خدمة تعليمية 
تربوية  ورسالته  ومجتمعية 

وتعليمية.
الذي  االفتتاح  حفل  ويف 
مجلس  رئيس  نائب  حرضه 
صالح  عبدالله  الــشــورى 
املحافظة  ـــالء  ووك ــار  ــب ال

السلطة  يف  واملــســؤولــون 
الرتبوي  والقطاع  املحلية 
أمور  وأولــيــاء  والتعليمي 
محافظ  ـــار  أش ــالب،  ــط ال
أهــمــيــة  إىل  ـــوت  ـــرضم ح
التعليمية  العملية  تشجيع 
ذلك  معتربا  باملحافظة.. 
مؤرشا إيجابيا عىل مشاركة 
يف  واألهيل  الخاص  القطاع 

مجال التعليم العام .
الديني  املحافظ  ــد  وأك
قطاع  يف  االستثمار  أهمية 
ركيزة  باعتباره  التعليم 
التنمية  لعملية  أساسية 
املحلية يف مختلف املجاالت 

.
وزارة  وكيل  أكــد  ــدوره  ب
لقطاع  والتعليم  الرتبية 
رضورة  واملناهج  التوجيه 
االهتمام بجودة التعليم بما 
املباني والتجهيزات  يف ذلك 

واإلداري  التعليمي  والطاقم 
اإلدارة  نــمــوذج  لتحقيق 
التي  الجديدة  الرتبوية 
املتغريات  تعمل عىل مواكبة 
كافة  ــىل  ع والــتــطــورات 

األصعدة .
مجلس  رئيس  قدم  فيما 
حرضموت  مـــدارس  أمــنــاء 
محمد  الدكتور  العاملية 
نبذة  ـــري  ده ــن  ب ــارك  ــب م
ـــرشوع  مــخــتــرصة عـــن امل
وأهميته  وأهدافه  التعليمي 
تعليمية  خدمة  لتقديم 

متميزة .
تقديم  الحفل  تخلل 
زهرات  قبل  من  فنية  فقرة 
الدروع  وتوزيع  فوه  مدارس 
الداعمني  عىل  التذكارية 
التعليمي  لــلــمــرشوع 

االستثماري .

الديني يدعو القطاع  الخاص إىل دعم 
العملية التعليمية يف حضرموت

ضبطت 88 إرهابيا

الثورة/..
ــات  ــدراس ال بمركز  ــس  أم أقيمت 
والبحوث اليمني بصنعاء حلقة نقاش 
الوطني:  الحوار  "مخرجات  بعنوان: 
مخاطر التعرث والفشل وآفاق التنفيذ". 
والتي أقامها املعهد األمريكي للدراسات 

اليمنية بالتعاون مع مركز الدراسات.
بدأت حلقة النقاش بكلمة ترحيبية 
إىل  أشار  املقالح  العزيز  عبد  للدكتور 
أنه "يف هذا املناخ املحموم ينبغي عىل 
لدراسة  يوجهوا جهودهم  أن  الباحثني 
فيه،  نحن  ما  إىل  أدت  التي  األسباب 
الوطن  إىل  تعيد  مخارج  عن  والبحث 
استقراره وسكينة أبنائه والعمل الجاد 
الوطنية  الوحدة  معاني  ترسيخ  عىل 
السياسية  املكونات  بني  الجامعة 
العائلة  أبناء  بني  تمييز  أو  تفريق  دون 

اليمنية الواحدة".  
قد  الخالفات  كانت  "إذا  مضيفاً: 
وصلت إىل درجة غري مقبولة فإن حب 
الوطن سيتغلب عىل ذلك كله، ويجعل 
يف  أمانة  الوطن  أن  يشعرون  الجميع 
العودة  وستكون  جميعاً...  اعناقهم 
صحيحاً  مدخالً  الحوار  مخرجات  إىل 
بوصفها خارطة طريق متفق عليها من 
قبل كل املكونات التي شاركت يف مؤتمر 

الحوار".

سلوى  ــورة  ــت ــدك ال ــت  ــال وق هـــذا 
األمريكي  للمعهد  املقيم  املدير  دماج، 
هذه  أن  بصنعاء،  اليمنية  للدراسات 
كبرية  تعقيدات  ظل  "يف  تأتي  الندوة 
واملكونات  القوى  بني  حادة  وتباينات 
يف  املختلفة  واالجتماعية  السياسية 
تهديدات  طياتها  يف  تحمل  مثلما  أزمة 
قد تطال استقرار البلد والحياة بشكل 
تشكل  قد  أيضا  أنها  إال  اليمن،  يف  عام 
عمل  بعد  إنجازه  تم  ملا  رضورية  عودة 
والقوى  املكونات  تلك  خاضته  كبري 
العمل  من  شهور  مدار  عىل  السياسية 
وخالصته  الوطني  الحوار  مؤتمر  يف 

املتمثلة يف وثيقة الحوار".
الوارث  عبد  الدكتور  ألقى  ذلك  بعد 
الــدراســات،  مركز  يف  الباحث  أنعم، 
ُعنون  التي  العلمية  لورقته  ملخصاً 

إن  قائالً:  النقاش،  حلقة  موضوع  بها 
اليوم  الوطني تواجه  مخرجات الحوار 
لتنفيذها،  كبرية  وصعوبات  معوقات 
العملية  عىل  خطراً  يشكل  ما  وهــو 
السياسية برمتها، مشرياً إىل أن القوى 
التي تعيق تنفيذ هذه املخرجات كانت 
بالتايل  وهي  الحوار،  يف  أساسياً  طرفاً 

ملزمة بمخرجاته.
مؤكداً عىل أنه ال ينبغي املراهنة عىل 
موقف مجلس األمن وال االعتماد عليه 
يف مواجهة املعرقلني، "إال بالقدر الداعم 
واملعزز ملا نقوم به يف هذا الشأن"، وأن 
التغيري  مــرشوع  حملت  التي  القوى 
التي  الــقــوة  عنارص  بحشد  ملزمة 

تؤهلها إلنجاح مرشوعها.   
املؤمنة  القوى  عىل  أن  مختتماً 
واملواطنة  املدنية  الــدولــة  بمرشوع 

املتساوية والتغيري أن تنترص ملرشوعها 
الشعب  مصالح  يخدم  الذي  العادل 
اليمني، عن طريق االرتقاء إىل مستوى 
اصطفاف  ــار  إط يف  والعمل  الحدث 

ورشاكة وطنية واسعة. 
الباحثني  من  عدد  شارك  ذلك  بعد 
النقاش  يف  السياسيني  والناشطني 
د.  ومنهم  متعددة،  مــداخــالت  عــرب 
جمال  الصنوي،  طه  د.  البحش،  عبد 
العوايض، قادري أحمد حيدر ود. معن 

دماج.
همدان  د.  أشار  خاص،  ترصيح  ويف 
الدراسات  مركز  رئيس  نائب  ــاج،  دم
بداية  هي  هذه  النقاش  حلقة  أن  إىل 
النقاش  وحلقات  الندوات  من  سلسلة 
عدد  مع  بالرشاكة  املركز  يقيمها  التي 
املجتمع  ومنظمات  البحوث  مركز  من 
مخرجات  عىل  الضوء  لتسليط  املدني 
الحوار الوطني "التي تتعرض ملحاوالت 
خطرية لتجاهلها من قبل بعض القوى 
عىل  طرأ  ما  تستغل  التي  السياسية 
واالقليمية  الداخلية  القوى  ميزان 
والتي  املؤتمر،  انتهاء  بعد  تغيري  من 
اليمن  يف  السيايس  املشهد  تدفع  باتت 
أسباب  وتأجيج  العنف  من  حالة  إىل 
األهيل  السالم  تهدد  مسلحة  رصاعات 

واستقرار اليمن."

الدكتور املقالح: ينبغي البحث عن مخارج تعيد للوطن استقراره
مخاطر تعرث وفشل تنفيذ مخرجات الحوار يف صباحية نقاشية بمركز الدراسات والبحوث اليمني

صنعاء /سبأ
للحوار  العامة  األمــانــة  نظمت 
عمل  ورشة  صنعاء  يف  أمس  الوطني 
للواعظني  ــادي  اإلرش الدليل  إلثــراء 
واملرشدات للتوعية بمخرجات الحوار 

بمشاركة 20 واعظا ومرشدة.
عضو  ـ  ــالم  اإلع وزيــر  نائب  وقــال 
فؤاد  ــادي  اإلرش الدليل  إعــداد  لجنة 
الورشة  افتتاح  يف  كلمته  يف  الحمريي 
وتأييد  دعم  إىل  يهدف  الدليل  إن   ":
الوثيقة  تضمنتها  التي  ــرارات  ــق ال
قرارات  مجمل  وان  للحوار  النهائية 
أحكام  مع  تتعارض  ال  الحوار  وثيقة 

الرشيعة اإلسالمية ".
إىل  الدليل  يهدف  :كما  ــاف  وأض
الدستور  بأهمية  الــنــاس  توعية 
عند  أذهانهم  يف  حارضا  يكون  بحيث 
قرارات  يتضمن  أنه  عليه  التصويت 

مؤتمر الحوار الوطني باعتبار مجمل 
مع  تتعارض  ال  الحوار  وثيقة  قرارات 

أحكام الرشيعة".
أن  يف  أمله  عن  الحمريي  ــرب  وأع
يف  بدورهم  واملرشدات  الوعاظ  يقوم 
الحوار  وثيقة  يشوه  ما  كل  عن  الدفع 
وشعبي  مجتمعي  التفاف  وتكوين 
حولها والتأكيد عىل امليض يف تنفيذها 
يسعى  وطني  جهد  كــل  ومــنــارصة 

لتنفيذها.
عام  أمني  نائب  أوضح  جانبه  من 
أن  الرعيني،  يارس  الوطني  الحوار 
األوىل  تعترب  التي  التعريفية  الورشة 
منها  الغرض  أخرى  ورش  وستعقبها 
للوعاظ  اإلرشـــادي  الدليل  إثـــراء 
موحدة  رؤية  إىل  للوصول  واملرشدات 
الحوار  مخرجات  أن  أساسها  ورسالة 
ومقاصدها  الرشيعة  روح  مع  تتوافق 

ووطني  مجتمعي  التفاف  لتحقيق 
حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

الجهود  تضافر  رضورة  عىل  وشدد 
وتجميع القدرات واإلمكانيات للتوعية 

بوثيقة الحوار الوطني.
وخالل الورشة تم تقسيم املشاركني 
الدليل  ملناقشة  عمل  مجموعات  إىل 

وإثرائه باآلراء واملقرتحات.
استيعاب  الورشة  ختام  يف  وجرى 
املشاركون  قدمها  التي  املالحظات 
عىل  والتأكيد  واملرشدات  الوعاظ  من 

تضمينها يف الدليل اإلرشادي.
يشار إىل أن الدليل قسم إىل سبعة 
اإلسالمية،  الهوية  تشمل  محاور 
قيم  ــة،  ــع ــرشي ال مــقــاصــد  مــراعــاة 
طابع  ذات  قضايا  وروحها،  الرشيعة 
السلطة  املــرأة،  شؤون  خاص،  ديني 

القضائية، الحقوق والحريات.

الحمريي يدعو الوعاظ واملرشدين إىل تفعيل 
الوعي املجتمعي بوثيقة  الحوار الوطني

  يف ورشة عمل إلثراء الدليل اإلرشادي:


