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"صياغة الدستور" تستعرض نماذج إدارة 
العواصم يف النظم االتحادية

صنعاء/سبأ
عقدت لجنة صياغة الدستور اجتماعاً لها أمس يف صنعاء برئاسة رئيس اللجنة 

إسماعيل الوزير.
واستمعت اللجنة خالل االجتماع إىل مداخالت من أعضائها حول كيفية التعامل 
يف النظام االتحادي مع خصوصية العاصمة بما يتالءم وطبيعة وخصوصية اليمن 
الوطني، وما صدر عن لجنة  الحوار  ملا حددته وتضمنته مخرجات مؤتمر  ووفقاً 

تحديد األقاليم يف هذا الجانب.
ويف االجتماع قدم الخبري الدويل أسيفا فيسها عرضاً حول إدارة العواصم يف النظم 

االتحادية.
وتناول الخبري الدويل يف هذا الجانب ما يتعلق بالنظام اإلداري والشئون الخاصة 
اإلقليم  تأثري  عن  بمنأى  العاصمة  عىل  الحفاظ  رضورة  ..مؤكدا  العواصم  بإدارة 

الواقعة يف نطاقه، بحيث ال تخضع لتأثري أي إقليم .
القيام بدورها  األقاليم يحول دون تمكنها من  لتأثري  العواصم  وبني أن خضوع 
كعواصم للدول االتحادية، ويقلل من كفاءتها اإلدارية، ويخلق تصدعا أو انشقاقا 

فيما بني األقاليم .
وتطرق الخبري الدويل إىل نماذج لعواصم عدد من الدول االتحادية ومميزات كل 

نموذج.
إىل ذلك واصلت املجموعات الثالث املنبثقة عن لجنة صياغة الدستور اجتماعاتها 

أمس للصياغة األولية للمواد الدستورية ضمن األبواب املوزعة عىل املجموعات.

إزالة عشرين مخالفة ملخطط مدينة تعز
 / تعز / سلطان مغلس

نفذ مكتب األشغال العامة والطرق بمحافظة تعز خالل اليومني املاضيني عرشين 
إزالة للعشوائيات املخالفة للمخطط العام للمدينة مع ترحيل جميع مخلفاتها يف 

نطاق مديريات املدينة.
وأوضح مدير عام مكتب االشغال العامة والطرق املهندس فيصل مشعل أنه تم 
إزالة عدد من الصناديق املوضوعة عىل األرصفة يف منطقة الضبوعة وأعمدة وقواعد 

مخالفة يف مديرية التعزية كما تم رفع العوائق واالكوام املرتاكمة يف مديرية صالة.
مؤكدا أن أعمال إزالة العشوائيات املخالفة للمخطط العام للمدينة ينفذها املكتب 
بشكل مستمر, فيما الحملة املنفذة حاليا والخاصة برفع املخلفات ستستمر حتى 
يتم إبراز املظهر الحضاري والجمايل الالئق بمدينة تعز كعاصمة ثقافية, معربا عن 
شكره وتقديره لدعم السلطة املحلية باملحافظة ممثلة باملحافظ شوقي أحمد هائل 

ألعمال ومهام املكتب ليقوم بالدور املناط به عىل أكمل وجه.

قائد املنطقة العسكرية الثانية يتفقد 
الجاهزية القتالية باللواء 190 دفاع جوي

صنعاء /سبأ
الركن محسن نارص قاسم جاهزية  اللواء  الثانية  تفقد قائد املنطقة العسكرية 
األسلحة والعتاد العسكري والقتايل يف اللواء 190 دفاع جوي واطلع عىل أحوال 

املقاتلني وتلمس همومهم ومشاكلهم والعمل عىل معالجتها.
وخالل الزيارة أكد قائد املنطقة عىل رضورة مضاعفة جهود التدريب والتأهيل 
والعمل عىل تعزيز وتطوير مستوى األداء الذي يقدمه منتسبو اللواء وبما من شأنه 
عىل  مشدداً  املسندة..  والواجبات  املهام  كافة  تنفيذ  يف  والتميز  االحرتاف  تحقيق 
رضورة التحيل باليقظة والحس األمني الرفيع، والبقاء يف استعداد دائم وجاهزية 

قتالية عالية ملواجهة أي طارئ.
من جانبهم أكد منتسبو اللواء أنهم يف جاهزية قتالية وعسكرية رفيعة وعىل أهبة 
االستعداد لتنفيذ املهام املنوطة بهم وإنجاز كل ما يمليه عليهم الواجب الوطني يف 

حماية سيادة الوطن وحفظ األمن واالستقرار وصون مقدرات الشعب.

صنعاء/ سبأ
املكلفة  الوزارية  اللجنة  عقدت 
التحول  إطار  مرشوع  بمراجعة 
مخرجات  ــوء  ض يف  التنموي 
الحوار الوطني الشامل، اجتماعا 
رئيس  نائب  برئاسة  أمس  لها 
والطاقة  الكهرباء  وزير  الــوزراء 
عبدالله  املهندس  اللجنة  رئيس 

محسن االكوع.
وناقشت اللجنة بحضور نائب 
االتصاالت  وزير  الــوزراء  رئيس 
دغر،  بن  عبيد  احمد  الدكتور 
مراجعة  يف  إليها  املسندة  املهام 
األهداف  يحقق  بما  املرشوع،  هذا 
رؤيــة  إعـــداد  يف  منه  املتوخاة 
تنموية شاملة قصرية ومتوسطة 
وطويلة املدى يف ضوء مخرجات 

تستوعب  الــوطــنــي  الــحــوار 
الــراهــنــة  املــرحــلــة  معطيات 
وطموحات  لتطلعات  وتستجيب 
الجديد  اليمن  بناء  يف  املواطن 
وتوفر  املستدامة  التنمية  وتحقق 

العيش الكريم.
محاور  االجــتــمــاع  ــاول  ــن وت
التحول  ــار  إط ــداد  إع ومراحل 
املؤسسية  واألطـــر  التنموي، 
ذلك  يف  بما  للتنفيذ،  واملرجعية 
منهجية واليات اإلعداد، املراعية 
لألبعاد املتعلقة بالنظام السيايس 

والهيكيل للدولة االتحادية .
إطار  إعــداد  سيشتمل  حيث 
لثالثة  وفقا  التنموي  التحول 
الربنامج  ــداد  إع األوىل  مراحل 
املكملة  االنتقالية  للفرتة  املرحيل 

إطار  والثانية  2016-2015م، 
املدى  متوسط  التنموي  التحول 
والثالثة  2021-2017م،  للفرتة 
بعيد  التنموي  التحول  ــار  إط

املدى للفرتة -2017 2030م.
عىل  الشأن  بهذا  التأكيد  وتم 
يف  التنموي  التحول  إطار  أهمية 
تستهدف  اسرتاتيجية  رؤية  بناء 
يرتجم  شامل  تحول  ـــداث  إح
اليمني وتستند  تطلعات املواطن 
الوطني  الحوار  مخرجات  عىل 
يف  الراهن  الوضع  ومستجدات 
السياسية  االتجاهات  جميع 
واالجتماعية،  واالقــتــصــاديــة 
الدولة  لشكل  والتمهيد  والتهيئة 
الجديد يف ضوء مخرجات الحوار 

بأبعاده املختلفة.

وأقـــر االجــتــمــاع عــىل ضوء 
قيام  اإلطار  ومضامني  املحددات 
وزراء  يضم  وزاري  عمل  فريق 
والطرق  العامة  األشغال  من  كل 
الــدويل،  والــتــعــاون  التخطيط 
والصناعة  السمكية  ـــرثوة  ،وال
العامة  والــصــحــة  ــارة  ــج ــت وال
والسكان والنقل وحقوق اإلنسان 
واملالية والنفط واملعادن واإلدارة 
القانونية  والشئون  املحلية 
مختلف  من  اإلطــار  بــدراســة   ،
الــجــوانــب ووفــقــا لــلــمــداوالت 
الــوزاريــة،  اللجنة  ومالحظات 
الوزارية  اللجنة  تعقد  أن  وعىل 
اجتماعا ملناقشة النتائج ، تمهيدا 
لرفعها إىل مجلس الوزراء التخاذ 

ما يلزم بشأنها.

صنعاء/سبأ
استكملت املجموعة املصغرة املكلفة بإعداد 
للرقابة  الوطنية  للهيئة  الداخلية  الالئحة 
الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  تنفيذ  عىل 
إعداد  بصنعاء  أمس  اجتماعها  يف  الشامل 

املسودة األولية لالئحة.
األبــواب  مــواد  أمــام  املجموعة  وقفت  وقد 
مستفيض  بنقاش  وآثرتها  الختامية  الثالثة 
عىل  لعرضها  تمهيداً  املسودة  بإقرار  اختتم 
املجموعة وإقرارها يف االجتماع املوسع للهيئة 

الوطنية.
إعداد  مجموعة  عقدت  ذاته  الصعيد  وعىل 
فيه  أجرت  اجتماعاً  أمس  الهيئة  عمل  خطة 
خطة  مرشوع  بني  وسياقية  موضوعية  مقاربة 
لالئحة  األولية  واملسودة  املجموعة  أعدتها 
الوثيقتني  تبويب  بني  التوفيق  بهدف  الداخلية 
املرجعيتني قبل تقديمها إىل االجتماع املوسع 

وميثاق  الوطني  االصطفاف  وثيقتي  مع 
الرشف.

تجدر اإلشارة إىل أن الهيئة الوطنية للرقابة 
الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  تنفيذ  عىل 
الشامل مكونة من 82عضواً من أعضاء مؤتمر 

رئيس  ويرأسها  الشامل  الوطني  الحوار 
عىل  واملتابعة  اإلرشاف  وتتوىل  الجمهورية، 
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
بما يفيض إىل إعداد دستور جديد للجمهورية 

اليمنية كدولة اتحادية.

صنعاء/ سبأ
 التقى وزير الدفاع اللواء الركن 
سفري  أمس  أحمد  نارص  محمد 
فرانك  بصنعاء  فرنسا  جمهورية 
عمله  فرتة  انتهاء  بمناسبة  جله 
العادة  كسفري مقيم ومفوض فوق 

لبالده لدى اليمن.
الدفاع  وزير  أشاد  اللقاء  ويف 
قدمه  ــذي  ال اإليجابي  بــالــدور 
وتعزيز  تنمية  الفرنيس يف  السفري 
وتوطيد  الثنائي  التعاون  مجاالت 
والشعبني  البلدين  بني  العالقات 
مشرياً  الصديقني،  والجيشني 
املبذولة  الجهود  تلك  أن  إىل 
القيادة  تقدير  محل  واإليجابية 
العليا  والعسكرية  السياسية 
للسفري  متمنيا  اليمنيني،  وجميع 
الدائم يف مهامه  والنجاح  التوفيق 

املستقبلية.
من جانبه عرب السفري الفرنيس 
للقيادة  ــره  ــك وش تــقــديــره  ــن  ع
السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس 
رئيس   - هــادي  منصور  عبدربه 
التعامل  ولحسن  الجمهورية 
ملسه  ــذي  ال املستمر  والتعاون 
يف  وخاصة  املجاالت  مختلف  يف 
استمرار  العسكري..مؤكدا  املجال 
يف  ومساندتها  لليمن  بالده  دعم 

كافة املجاالت.
كما التقى وزير الداخلية اللواء 
سفري  أمس  الــرتب  حسني  عبده 
فرانك  بصنعاء  فرنسا  جمهورية 

عمله  فرتة  انتهاء  بمناسبة  جله 
العادة  كسفري مقيم ومفوض فوق 

لبالده لدى اليمن.
الداخلية  وزير  ثمن  اللقاء  ويف 
السفري  بذلها  الــتــي  الجهود 
يف  عمله  ــرتة  ف ــالل  خ الفرنيس 
العالقات  وتطوير  تعزيز  يف  اليمن 
الثنائية بني البلدين الصديقني يف 
كافة املجاالت ويف مقدمتها املجال 
األمني وخاصة يف مجال التدريب 
ضمن  يأتي  ــذي  وال والتأهيل، 
تربط  التي  املتميزة  العالقات 
التوفيق  له  اليمن بفرنسا، متمنيا 

يف مهامه املستقبلية.
السفري  ـــاد  أش جــانــبــه  ــن  م
يبذلها  التي  بالجهود  الفرنيس 
األمنية  واألجهزة  الداخلية  وزير 
ــرار،  ــق ــت واالس ـــن  األم حفظ  يف 
يف  حققتها  التي  والنجاحات 
يتعلق  فيما  خاصة  الجانب،  هذا 

االختطاف  جريمة  بمحاربة 
مواصلة  مؤكدا  منها..  والحد 
كافة  يف  لليمن  بالده  حكومة  دعم 

املجاالت ومنها املجال األمني.
وزيــر  نائب  التقى  ــك  ذل إىل 
العيدروس  سالم  أمري  الخارجية 
الفرنسية  الجمهورية  سفري  أمس 
للتوديع  جله  فرانك  اليمن  لدى 
بمناسبة انتهاء فرتة عمله كسفري 
لبالده  العادة  فوق  ومفوض  مقيم 

لدى اليمن.
وزير  نائب  ثمن  اللقاء  ويف 
التي  املتميزة  الجهود  الخارجية 
الفرنيس خالل فرتة  بذلها السفري 
التعاون  عالقات  تعزيز  يف  عمله 
الصديقني  البلدين  بني  الثنائي 
سفراء  ضمن  السفري  وجــهــود 
للمبادرة  الراعية  العرش  الــدول 

الخليجية وآليتها التنفيذية.
دعم  يف  الفرنيس  بالدور  وأشاد 

جهود  ودعم  السياسية  التسوية 
الرئيس عبدربه منصور هادي يف 
الوطني  الحوار  مخرجات  تنفيذ 
الشامل وتحقيق األمن واالستقرار 

واالزدهار لليمن.
الخارجية  وزير  نائب  وأعــرب 
الفرنيس  للسفري  تمنياته  عن 
مهامه  يف  والــنــجــاح  التوفيق 

املستقبلية.
فرانك  السفري  عرب  جانبه،  من 
لــوزارة  وتقديره  شكره  عن  جله 
اليمنية  والحكومة  الخارجية 
واهتمام  رعاية  من  به  حظي  ملا 
عمله  فرتة  أثناء  ملهمته  وتسهيل 
باليمن، متمنياً أن تشهد العالقات 
من  مزيداً  الصديقني  البلدين  بني 

التقدم واالزدهار.
ــرة  ــرض الــلــقــاء رئــيــس دائ ح
املراسم بوزارة الخارجية عبدامللك 

االرياني. 

مقديشو/سبأ
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير األوقاف 
الصومال  بجمهورية  الدينية  والشؤون 
مع  بمقديشو  أمس  حريس  محمد  رضوان 
الصومال  يف  اليمن  سفارة  بأعمال  القائم 
التعاون  أوجه  الزرقة  محمد  فؤاد  باإلنابة 
يف جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 

واألمنية.
وأشاد نائب رئيس الوزراء يف جمهورية 

الرئيس  بحكمة  الفيدرالية  الصومال 
الجمهورية  رئيس  هادي  منصور  عبدربه 
اليمن  بها  يمر  التي  ــة  األزم معالجة  يف 
تجنيب  محاولة  يف  بالغة  وحكمة  بهدوء 

اليمن الدخول يف حرب أهلية .
األعظم  الــرســول  حديث  إىل  وأشــار 
وصف  ــذي  ال وسلم)  عليه  الله  (صــىل 
وهما  والحكمة  باإليمان  اليمن  أهل  فيه 
 .. اليمن  أهل  يف  تتحققان  دائما  خصلتان 

وقال حريس " إن الصوماليني يدعون الله 
أن يجنب اليمن كل مكروه".

السفارة  بأعمال  القائم  ثمن  جانبه  من 
اليمنية يف الصومال هذه املشاعر الصادقة 
عبدربه  الرئيس  سعي  مؤكداً   .. والنبيلة 
الحثيث  الجمهورية  رئيس  هادي  منصور 
ملعالجة جميع القضايا التي تتعلق باليمن 
توليه  منذ  النظري  منقطعة  وصرب  بحكمة 

السلطة عام 2012م وحتى اليوم .

فريق وزاري يدرس مشروع إطار التحول التنموي 
على ضوء مخرجات الحوار

 / تعز / سلطان مغلس

التنفيذي  املكتب  أعلن 
ملحافظة تعز تأييده ومباركته 
الوطنية  اللجنة  ــادرة  ــب مل
الراهنة  األزمة  لحل  الرئاسية 
عىل  للحفاظ  تهدف  والتي 
لغة  وتغليب  الوطن  مصلحة 
الحكمة والعقل عىل لغة العنف 
االجتماع  يف  مؤكدا  والسالح.. 
أمس  عقد  الـــذي  املــشــرتك 
املديريات  عموم  ــدراء  م مع 
أمني  املحافظ  نائب  برئاسة 
محمد  املحيل  املجلس  عــام 
خلف  وقوفه  الحاج  أحمد 
السياسية  القيادة  توجهات 
ربه  عبد  الرئيس  باألخ  ممثلة 
سفينة  لقيادة  هادي  منصور 

الوطن إىل بر األمان.
كما ناقش املكتب التنفيذي 
اتخذتها  التي  اإلجـــراءات 
ملعالجة  املختصة  الجهات 
عن  الحكومي  الدعم  رفع  آثار 

املشتقات النفطية .

إىل  املجتمعون  واستمع 
الصناعة  مكتبي  إيضاحات 
تم  ما  حول  والنقل  والتجارة 
قبل  من  إجراءات  من  اتخاذه 
وأسعار  أوزان  ملراقبة  املكتبني 
املخالفني  وضــبــط  الــخــبــز 
قامت  التي  ــران  األف ــالق  وإغ
برفع األسعار بصورة مخالفة 
تطبيق  مستوى  متابعة  وكذا 
والبضائع  الركاب  نقل  أجور 

وفقا لآللية الجديدة.
عىل  االجتماع  شــدد  وقــد 
واالنتهاء  اإلرساع  رضورة 
الخطط  مشاريع  إعــداد  من 
للوحدات  العامة  واملوازنات 
وأهمية  2015م  للعام  اإلدارية 
ــن املــواجــهــات  ــالق م ــط االن
إعداد  يف  العامة  واملحددات 

الخطة واملوازنة .
ــام  ــع ووجـــــه األمـــــني ال
باملحافظة  املحيل  للمجلس 
باستيعاب  الجهات  جميع 
االلتزامات الخاصة بالعاصمة 
مشاريع  إعداد  عند  الثقافية 
منبها   , ــة  ــوازن وامل الخطة 

اعتماد  يتم  لن  أنه  الجميع 
بخطة  إال  موازنة  أي  مرشوع 
ألن   , ومحددة  مزمنة  عمل 
دليل  هما  واملــوازنــة  الخطة 

عمل للعام كامالً.
القادم  العام  أن  إىل  وأشار 
للنظافة  عــامــاً  ســيــكــون 
باإلضافة  البيئي،  واإلصحاح 
إظهار  يكفل  وبما  األمن،  إىل 
تعز باملظهر الحضاري الالئق 
اختيارها  مع  يتناسب  الذي 
 .. لليمن  ثقافية  عاصمة 
لهما  النظافة واألمن  أن  مبينا 
األنشطة  لتفعيل  األولــويــة 
والفعاليات املختلفة للعاصمة 

الثقافية .
مدراء  العام  األمــني  وحث 
رسعة  عىل  املديريات  عموم 
ملشاريع  شامل  حرص  إجراء 
الخاصة  االستثنائية  الخطة 
هذه  وأوضــــاع  باملحافظة 
املديريات  جميع  يف  املشاريع 
للمكتب  ورفعها  املحافظة 
خالل  باملحافظة  التنفيذي 

أسبوع واحد .

تنفيذي تعز: مبادرة اللجنة الوطنية تهدف 
للحفاظ على مصلحة الوطن وتغليب لغة العقل

أبني/سبأ
العاقل  نارص  جمال  أبني  محافظ  دشن 
املدنية  الخدمة  مكتب  عــام  مدير  ومعه 
والتأمينات باملحافظة حمدي سالم منصور 
وقائد اللواء 119مشاه العميد الركن فيصل 
رجب أمس نظام البصمة والصورة يف قيادة 
اللواء 119مشاه بحضور عدد من القيادات 

العسكرية.
املدنية  الــخــدمــة  ــام  ع مــديــر  ـــار  وأش
تنفيذاً  يأتي  ــك  ذل أن  إىل  والتأمينات 
والحكومة  الجمهورية  رئيس  لتوجيهات 
وزارتي  يف  الوظيفي  االزدواج  حالة  إلنهاء 
الدفاع والداخلية , الفتاً إىل انه شكلت لجان 
بالعالوة  الخاصة  ــراءات  اإلج الستكمال 
العتماد  املالية  وزارة  إىل  ورفعها  السنوية 

الرصف.
وضباط  بقيادة  املحافظ  التقى  كما 
اللواء  أن  إىل  أشار  حيث  اللواء  ومنتسبي 
ذات  النموذجية  األلوية  من  119مــشــاه 
وكان  املسلحة  القوات  يف  املتميز  الرصيد 

أبني  محافظة  تطهري  يف  املشاركة  رشف  له 
وعنارصهم  أوكارهم  ودك  اإلرهابيني  من 

الظالمية.
القتالية  اليقظة  رفع  رضورة  عىل  وأكد 
العالية ملنتسبي اللواء والرضب بقوة لقوى 
والقانون  النظام  عن  والخارجني  اإلرهاب 
واالستقرار  األمن  لليمن  يردون  ال  والذين 
قبل  من  تتواصل  الجهود  أن  إىل  الفتاً   ,
حل  اجل  من  الجمهورية  رئيس  فخامة 
الوطن  يواجهها  التي  واملعضالت  املشاكل 
مخرجات  تنفيذ  اجل  من  العمل  إطار  يف 
الثورة  قيم  وترسيخ  الوطني  الحوار  مؤتمر 
ضد  بقوة  والوقوف  والديمقراطية  والوحدة 
القيم  يستهدف  من  كل  ضد  يقف  من  كل 
العظيمة التي ثار من اجلها ورسخها ودافع 

وسيدافع عنها شعبنا اليمني.
مشدداً عىل رضورة تفعيل برامج التدريب 
تأدية  يف  يسهم  وبما  للمقاتلني  والتأهيل 
مخططات  يفشل  فاعل  بشكل  مهامهم 

أعداء الوطن.

صنعاء/ سبأ
تشاوري  لقاء  ناقش 
ــــوزارة  ــد أمـــس ب ــق ع
والسكان  العامة  الصحة 
الخدمات  تقديم  آلية 
ــة املــطــلــوبــة  ــي ــب ــط ال
يف  اليمنيني  للحجاج 
طوال  املقدسة  األرايض 
وذلك  الحج  موسم  فرتة 
املكرمة  مكة  من  كل  يف 
ومنى  املنورة  واملدينة 

وعرفات.
اللقاء  واســتــعــرض 
البعثة  رئيس  ضم  الذي 
الصحة  بــوزارة  الطبية 
الدكتور  العامة والسكان 
وأطباء  التوعيل  مصلح 
ـــاالت املــفــوجــة  ـــوك ال
العام  لــهــذا  للحجاج 
طبيبا   80 وبــحــضــور 
من  العديد   ، وممرضا 

املتعلقة  املــوضــوعــات 
الطبية  البعثة  بمهام 
ودور األطباء واملمرضني 
الــخــدمــات  تــقــديــم  يف 
الــصــحــيــة والــطــبــيــة 
املطلوبة باالستفادة من 
خالل  البعثة  تــجــارب 
املاضية وتجاوز  األعوام 

السلبيات .
ــس  ــي ـــــــح رئ وأوض
طبيعة  الطبية  البعثة 
الوكاالت  أطباء  عمل 
يف  بهم  املوكلة  واملهام 
الطبية  الخدمات  تقديم 
ــة لــضــيــوف  ــوب ــل ــط امل
املشاعر  يف  الــرحــمــن 
توفري  وأهمية  املقدسة 
ـــــة األســاســيــة  األدوي
للحجاج  واملــزمــنــة 
بالتوعية  ــام  ــي ــق وال
الصحية الالزمة يف اتباع 

الصحية  السلوكيات 
واملحافظة  السليمة 
مؤكدا   .. النظافة  عىل 
التعاون  رضورة  عــىل 
بعثة  ــني  ب والتنسيق 
الطبية  والفرق  الــوزارة 
ــاالت  ــوك ــل ــة ل ــع ــاب ــت ال
يضمن  بــمــا  املــفــوجــة 
الصحية  الرعاية  ويوفر 

لحجاج اليمن .
وأفاد الدكتور التوعيل 
الصحة  وزارة  ـــأن  ب
ستقدم  والسكان  العامة 
املطلوب  الــلــقــاحــات 
أخذها من قبل كل حاج 
يتوجب  والتي  مجانا 
عىل كل حاج أخذها قبل 
األرايض  إىل  مغادرته 
أسبوع  قبل  املقدسة 
األرايض  إىل  السفر  من 

املقدسة.

محافظ أبني يدشن نظام البصمة والصورة 
يف قيادة اللواء 119 مشاة بأبني

وزارة الصحة تتعهد بتقديم 
اللقاحات للحجاج مجانًا

إنجاز مسودة الالئحة الداخلية للهيئة الوطنية للرقابة 
على تنفيذ مخرجات الحوار

وزيرا الدفاع والداخلية ونائب وزير الخارجية يلتقون السفري الفرنسي

نائب رئيس الوزراء الصومايل يبحث مع القائم بأعمال 
سفارة اليمن يف مقديشو التعاون بني البلدين

تمهيدا لرفعه إىل مجلس الوزراء:
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