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 رئيس الوزراء يشيد بالدعم الدويل لجهود اليمن يف مواجهة مشكلة نقص الغذاء
استقبل السفري الياباين ومدير برنامج الغذاء

صنعاء /سبأ
ثمن رئيس مجلس الوزراء االخ محمد سالم 
باسندوة ، عالياً اإلسناد الذي يقدمه برنامج 
الغذاء العاملي لجهود وبرامج حكومة الوفاق 
نقص  مشكلة  مواجهة  مجال  يف   ، الوطني 
واإلغاثة  الغذائي  الوضع  وتعزيز  الغذاء 

املستدامة .
الوزراء  رئيس  استقبال  أثناء  ذلك  جاء 
أمس بصنعاء للممثل املقيم لربنامج الغذاء 
العاملي لدى اليمن ، بيشو باراجويل ، وذلك 
بمناسبة انتهاء فرتة عملة لدى بالدنا ، حيث 
جرى تناول عالقات التعاون املثمر بني اليمن 
وبرنامج الغذاء يف مجال األمن الغذائي وعىل 
وجه الخصوص ما يتعلق باألعمال املشرتكة 
الجاري تنفيذها من قبل الحكومة والربنامج 
لألعوام  املستدامة  اإلغاثة  مرشوع  لتنفيذ 
2014 - 2016م بمبلغ اجمايل 495 مليون دوالر .
إىل  املقابلة  أثناء  الوزراء  رئيس  وأشار 
بني  املشرتكة  الجهود  تعزيز  يف  تطلعاته 
األمن  مجال  يف  الغذاء  وبرنامج  الحكومة 
هذا  يف  الربامج  من  املزيد  وإنجاز  الغذائي 
املجال ..مشيداً بالدور املشهود للممثل املقيم 
بني  التعاون  عالقات  تطوير  يف   ، باراجويل 
اليمن وبرنامج الغذاء العاملي خالل األعوام 

األخرية ، ويف خدمة الجهود والربامج اإلنسانية 
الحكومية التي تستهدف مواجهة نقص الغذاء 
األطفال  من  فقراً  األشد  الفئات  أوساط  يف 
واألمهات وكذا النازحني .. متمنياً له التوفيق 

والنجاح يف مهامه القادمة .
من جانبه اكد املمثل املقيم لربنامج الغذاء 
حكومة  بني  القائمة  الرشاكة  عىل   ، العاملي 
 ، العاملي  الغذاء  وبرنامج  الوطني  الوفاق 
ملواجهة اآلثار اإلنسانية ملشكلة نقص الغذاء 
أوساط  ويف  املستهدفة  املناطق  من  عدد  يف 

الرشائح األشد فقراً.. ولفت إىل الحرص الذي 
توليه الحكومة ملواجهة مشكلة نقص الغذاء 
وما تبذله من جهود يف هذا املجال .. منوهاً 
العمل  إطار  يف  املتوقعة  اإليجابية  باآلثار 
اإلغاثة  مرشوع  مضامني  لتنفيذ  املشرتك 
املستدامة .. متمنياً لليمن تجاوز تحدياتها 

الراهنة والنمو والتطور .
مجلس  رئيس  استقبل  آخر  جانب  من 
أمس  باسندوة  سالم  محمد  األخ  الوزراء 
السفري الياباني بصنعاء كاتسويويش هايايش.

وجرت خالل اللقاء مناقشة عالقات التعاون 
مختلف  يف  الصديقني  البلدين  بني  الثنائي 
املجاالت، وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم 
املصالح املتبادلة للبلدين والشعبني الصديقني. 
وتطرق اللقاء إىل مستجدات األوضاع عىل 
الساحة الوطنية ، فضًال عن الجوانب املتصلة 
لتعزيز  لليمن  اليابانيني  األصدقاء  بدعم 
مسريته التنموية ، وكذا مساندتهم الفاعلة 
يف املجال السيايس للشعب اليمني لتحقيق 
تطلعاته يف التغيري امللبي آلماله يف االستقرار 

والعيش الكريم.
 وعرب األخ رئيس الوزراء بهذا الخصوص 
عن التقدير والشكر لليابان قيادة وحكومة 
وشعبا عىل ما تقدمه من دعم ومساندة لليمن 
يف مختلف الظروف.. متمنياً للشعب الياباني 

الصديق دوام االزدهار .
 بدوره جدد السفري الياباني التأكيد عىل دعم 
بالده لليمن وحرصها عىل مساندة كل الجهود 
الرامية لتحقيق ما فيه خري ومصلحة الشعب 

اليمني.

الزياين: استمرار التصعيد يف صنعاء سيعمل على تقويض العملية السياسية
أكد على أهمية تكاتف جهود اليمنيني للحفاظ على ما تحقق من انجازات

القاهرة/سبأ
حذر األمني العام ملجلس التعاون 
الدكتور  العربية  الخليج  لدول 
الزياني  راشد  بن  عبداللطيف 
من استمرار التصعيد الجاري يف 
العاصمة صنعاء والذي قد يعمل 
السياسية  العملية  تقويض  عىل 

القائمة يف اليمن.
ودعا الزياني يف ترصيح ملراسل 
يف  (سبأ)  اليمنية  األنباء  وكالة 
السياسية  القوى  كافة  القاهرة 
إىل  اليمني  املجتمع  ومكونات 
مؤتمر  مخرجات  بتنفيذ  االلتزام 
الحوار الوطني الشامل ، واإلسهام 
املواتية  األجواء  توفري  يف  الفاعل 
الثالثة  املرحلة  تنفيذ  الستكمال 
وآليتها  الخليجية  املبادرة  من 

التنفيذية .
ملجلس  العام  األمني  وأشاد 
العربية  الخليج  لدول  التعاون 
بالجهود التي يبذلها األخ الرئيس 
رئيس  هادي،  منصور  عبدربه 

الوضع  الجمهورية، بغية حلحلة 
املقلق يف صنعاء، مؤكدا دعم وتأييد 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الوطنية  اللجنة  ملبادرة  العربية 

الرئاسية .
أن  يف  أمله  عن  الزياني  وأعرب 
تسود الحكمة اليمنية والتسامح، 
وان تحرص كافة األطراف والقوي 
االلتفاف  عىل  اليمنية  السياسية 
وحول  السياسية،  العملية  حول 
القوى  مختلف  عليه  أجمعت  ما 
الشعب  وتكوينات  السياسية 
مخرجات  يف  املشاركة  اليمني 
الحوار وتحقيقها عىل ارض الواقع.
واكد عىل أهمية تكاتف جهود كل 
حققوه  ما  عىل  للحفاظ  اليمنيني 
من إنجازات ومكاسب عرب العملية 

السياسية الجارية يف وطنهم.
التسوية  قطعت  لقد   ": وقال 
السياسية يف اليمن أشواطا مهمة 
وايجابية وسلمية، واظهروا للعالم 
األزمات  تعالج  أن  يمكن  كيف 

بأسلوب حضاري راقي"، معتربا يف 
هذا الصدد ما تم قطعه من مراحل 
واليتها  الخليجية  للمبادرة  وفقا 
التنفيذية كبري ومتقدم، وساهم يف 
واليمنيني من  اليمن  الحفاظ عىل 
وحفظ  أهلية  حرب  إىل  االنزالق 
دماء وأرواح اليمنيني، يف وقت نرى 
جميعا ما يحدث يف الدول األخرى 
يف املنطقة التي انزلقت إىل دوامة 

العنف.
املرحلة  من  تبقى  وأضاف:" 
االنتقالية اليشء اليسري وهو تنفيذ 
الوطني  الحوار  مخرجات مؤتمر 
مرشوع  صياغة  من  واالنتهاء 
الدستور الجديد واالستفتاء عليه 

ومن ثم إجراء االنتخابات".
ملجلس  لعام  األمني  وأشار 
اليمن  أن  إىل  الخليجي  التعاون 
التسوية  يف  فريدا  نموذجا  حقق 
السياسية، وحظي ذلك ألول مرة يف 
التاريخ السيايس بتأييد دويل واسع.
وشدد الزياني يف ختام ترصيحه 
إقراره  تم  ملا  العودة  رضورة  عىل 
ومعالجة  الحوار،  مخرجات  عرب 
وبالحوار  بالحكمة  التصعيد 
ومواصلة امليض يف تنفيذ مخرجات 
يف  مبديا  الوطني،  الحوار  مؤتمر 
ذات الوقت حرص مجلس التعاون 
الخليجي عىل مواصلة لتقديم كافة 
أشكال الدعم السيايس واالقتصادي 

لليمن وللشعب اليمني. 

وزير الداخلية: املؤسسة األمنية والؤها هللا والوطن وواجبها خدمة وحماية املواطنني 
ألقى محاضرة أمام منتسبي قوات األمن الخاصة

صنعاء / سبأ
قال وزير الداخلية اللواء عبده حسني الرتب: 
إن األجهزة األمنية تقوم بواجباتها الوطنية يف 
خدمة األمن واالستقرار وتعزيز السكينة العامة 
لجميع املواطنني ويف كل مناطق الجمهورية ،مؤكداً 
أن جهود رجال األمن محل تقدير واهتمام القيادة 

السياسية الحكيمة .
وأشار اللواء الرتب خالل إلقائه محارضة أمس 
األمن  رجال  أن  إىل  الخاصة  األمن  قوات  أمام 
والرشطة تقع عىل عاتقهم مهام عظيمة سواء يف 
الظروف العادية أو االستثنائية ، وأن تلك املهام 
هي محل اهتمام القيادة السياسية ممثلة باألخ 
الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة ، كما أنها محط 
اهتمام وتقدير جميع أبناء الوطن.. مشرياً إىل 
أن الدستور والقانون قد أوكل إىل رجال األمن 
والرشطة الحفاظ عىل األرواح واملمتلكات الخاصة 
والعامة وكفالة الطمأنينة والسكينة للمواطنني 

وسالمتهم واستقرارهم، والحفاظ عىل املكاسب 
الوطنية.

مع  املواطنني  بتعاون  الداخلية  وزير  وأشاد 
إخوانهم رجال األمن يف االلتزام بالنظام والقانون 
الترصفات  كل  عن  واإلبالغ  النظام  حفظ  يف 
والسلوك املخلة باألمن واالستقرار وبما يمكن 
األجهزة األمنية من منع الجريمة وضبط مرتكبيها 

وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وقال اللواء الرتب :"إن والء املؤسسة األمنية 
لله أوًال ثم للوطن ثانياً بعيداً عن أي تأثريات 
أو  مناطقية  أو  طائفية  أو  حزبية  أو  شخصية 
فئوية ، وأن رجل األمن يجب أن يؤدي واجبه 
يف خدمة وحماية املواطنني دون تأخر أو تربم 
وبمعنوية عالية تناسب عظمة املسؤولية امللقاة 

عىل عاتقه".
وفيما يتعلق باالهتمام بمنتسبي الرشطة أكد 
اللواء الرتب أن قيادة الوزارة تعمل عىل تذليل كافة 
الصعوبات والتحديات وحل كافة اإلشكاليات 

والعوائق بما يمكن رجل الرشطة من أداء مهامه 
عالية..  ويقظة  مرتفع  أمني  بحس  وواجباته 
مشرياً اىل أن االصالحات التي تقوم بها الوزارة 
والخاصة بتفعيل نظام البصمة والصورة وجهود 
لجان الحرص والتقييم سوف تصب يف مصلحة 
املعييش  املستوى  تحسني  يف  وتسهم  الوزارة 
لرجال األمن والرشطة، الفتاً إىل أن قيادة الوزارة 
حريصة عىل سالمة وأمن وصحة رجال األمن، 
حيث وقد ابتعثت العديد من جرحى الواجب 
للعالج يف الخارج وأنها تويل ارس شهداء الواجب 
الرعاية الكاملة تكريماً لتضحياتهم وجهودهم يف 

خدمة الوطن واألمن.
للقوة  الداخلية  وزارة  وكيل  الفعالية  حرض 
البرشية واملوارد امللية اللواء الدكتور محمد بن 
عيل الرشيف ، وأركان حرب القوات الخاصة اللواء 
أحمد املقديش ومدير عام الشؤون املالية ومدير 
عام شئون األفراد ومدير عام التوجيه املعنوي 

والعالقات العامة بالوزارة .

اللواء الصبيحي يؤكد أهمية الحفاظ على مستوى الجاهزية  واالسهام يف حفظ األمن واالستقرار 
خالل تفقده أحوال المقاتلني يف عدد من الوحدات العسكرية

صنعاء/ سبأ 
أكد قائد املنطقة العسكرية الرابعة 
الصبيحي  محمود  الركن  اللواء 
مستوى  عىل  الحفاظ  أهمية 
الفنية  والجاهزية  االنضباط 
العالية  املعنوية  والروح  والقتالية 
كافة  لتنفيذ  الدائم  واالستعداد 
املهام واألنشطة التدريبية واإلسهام 

الفاعل يف حفظ األمن واالستقرار.
ودعا اللواء الصبيحي يف محارضة 
أمام املقاتلني يف قاعدة الشهيد قطن 
واللواء  طريان   90 واللواء  الجوية 
39 طريان تدريبي املقاتلني إىل عدم 
االنجرار وراء الشائعات والدعايات 
الهادفة إىل النيل من قوة وتماسك 
أبناء املؤسستني الدفاعية واألمنية.. 
بها  يمر  التي  املرحلة  أن  إىل  الفتا 

ويف  الجميع  من  تستدعي  الوطن 
املسلحة  القوات  أبطال  مقدمتهم 
واألمن االصطفاف والتالحم القوي 
املناضل عبدربه  األخ  قيادة  تحت 
الجمهورية  رئيس  هادي  منصور 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
مرافئ  إىل  الوطن  بسفينة  للعبور 

األمن والسالم.
رافق قائد املنطقة خالله الزيارة 
قائد اللواء 201 ميكا العميد الركن 
القاعدة  وقائد  الصيادي  مرزوق 
الجوية قائد اللواء 90 طريان العميد 
الركن عيل العنيس وقائد اللواء 39 

طريان تدريبي صالح طامس.
توعوية  محارضات  ألقيت  كما 
إرشادية وتوجيهية أمام منتسبي 
قيادة محور تعز والشعب والفروع 

التابعة للمحور، أكد املحارضون فيها 
عىل رضورة بذل املزيد من الجهود يف 
ميادين التدريب والتأهيل والحرص 
عىل تنفيذ مختلف الربامج والخطط 
املحددة للمرحلة الثانية من العام 
من  وبما  2014م  الحايل  التدريبي 
شأنه تطوير مستوى األداء وتحقيق 
املهام  كافة  يف  والتميز  االحرتاف 

والواجبات املسندة.
وأشار املحارضون إىل إن منتسبي 
رشائح  أكرث  هم  املسلحة  القوات 
لطبيعة  وإدراكاً  وعياً  املجتمع 
التحديات واملخاطر املحدقة كونهم 
هذه  بمواجهة  املعنيني  مقدمة  يف 
ملخاطرها  والتصدي  التحديات 
والحفاظ عىل أمن الوطن واستقرار 
املواطن وصون املقدرات واملمتلكات 

وإفشال أية محاوالت عدائية رامية 
إىل إحداث الفوىض.

أهمية  عىل  املحارضات  وشددت 
كامل  استعداد  يف  البقاء  ورضورة 
عالية  قتالية  وجاهزية  ودائم 
األمني  والحس  باليقظة  والتحيل 
الرفيع وتعزيز وحدة الصف لضمان 
املسندة  املهام  يف  النجاح  تحقيق 
واالنتصار لقضايا الوطن والشعب.

ويف السياق ذاته ألقى قائد املنطقة 
الركن  اللواء  الثانية  العسكرية 
محسن نارص قاسم محارضة أمام 
حماية  ووحدات  ألوية  منتسبي 
الضبة أشاد فيها بمستوى  ميناء 
األداء النوعي الذي يقدمه املقاتلون 
وما يتمتعون به من يقظة وجاهزية 

وروح معنوية عالية.

وأكد أن القوات املسلحة واألمن 
مستوى  عند  الدوام  عىل  ستظل 
إليها  املوكلة  الوطنية  املسؤولية 
وعند ثقة الشعب والقيادة السياسية 
بفخامة  ممثلة  العليا  والعسكرية 
منصور  عبدربه  املشري  الرئيس 
القائد  الجمهورية  رئيس  هادي 
لن  وأنها  املسلحة  للقوات  األعىل 
تحيد أبداً عن أداء واجبها الوطني 
املقدس وسترضب بيد من حديد كل 
من سيتجرأ يف التعدي عىل األمن 
واالستقرار واإلرضار بمصالح الوطن 
والسلم  العامة  السكينة  وإقالق 

االجتماعي يف أوساط املواطنني.
املنطقة  قائد  تفقد  ذلك  إىل 
العسكرية الثانية جاهزية األسلحة 
والعتاد العسكري والقتايل للوحدات 

املكلفة بحماية ميناء الضبة واطلع 
عىل أحوال املقاتلني وما يتمتعون 
به من روح عالية وجاهزية ويقظة 
وحس أمني رفيع عكس وعي حماة 
الوطن األبطال برشف وقدسية املهام 
املنوطة بهم وحرصهم عىل إنجاز 
واجباتهم الوطنية واإليفاء بها عىل 
الوجه األكمل واألمثل لخدمة الوطن 

واملواطن.
من جانبهم أكد املقاتلون األبطال 
أنه لن يكون هناك مكان عىل أرض 
اليمن السعيد لعابث وواهم للنيل من 
مكتسبات الوطن والثورة والوحدة، 
مجددين التأكيد بأنهم سيظلون عىل 
الدوام القوة الضاربة بيد الشعب ضد 
كل من يحاول املساس أو التطاول 

عىل إرادة أبناء الوطن.

وزير الخارجية  الصومايل يشيد باملساعدات 
اليمنية يف املجاالت األمنية والرتبوية

صنعاء / سبأ
 التقى القائم بأعمال سفارة اليمن يف مقديشو باإلنابة 
فؤاد محمد الزرقة أمس وزير الشؤون الخارجية وتشجيع 
الدكتور  الفيدرالية  الصومال  جمهورية  يف  االستثمار 

عبدالرحمن دعايل بيله .
البلدين  بني  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  يف  وجرى 

الشقيقني وسبل تعزيزها وتطويرها.
التي  باملساعدات  الصومايل  الخارجية  وزير  أشاد  وقد 
تقدمها الجمهورية اليمنية للشعب الصومايل يف املجاالت 
األمنية والرتبوية وباملواقف املرشفة والنبيلة لليمن قيادة 
وحكومة وشعبا ،كما أشاد بحكمة الرئيس عبدربه منصور 
هادي يف معالجته لألزمات املتتابعة التي تحدث يف اليمن ... 

سائال الله بأن يجنب اليمن الكوارث واملحن.
من جانبه ثمن القائم باألعمال املشاعر النبيلة والصادقة 
اليمن والتي تدل  التي يكنها األشقاء الصوماليون تجاه 
عىل عمق الروابط األخوية الصادقة بني البلدين والشعبني 

الشقيقني.

محافظ إب يوجه بمنع إجراء أي 
تعديل على املخططات العمرانية

وجه محافظ إب يحيى محمد اإلرياني مكتب األشغال 
العامة والطرق وفرع مكتب الهيئة العامة لألرايض واملساحة 
والتخطيط العمراني واملديريات، بمنع إجراء أي تعديل يف 

املخططات العمرانية الصادرة عن هيئة األرايض .
كما وجه املحافظ اإلرياني خالل تفقده أمس أوضاع 
مدينة إب وعدداً من األحياء والشوارع وتلمس احتياجات 
املواطنني، بمنع أعمال اإلزاحة للشوارع مهما كانت املربرات 
وكذا منع الترصف باألرايض املخصصة للمرافق العامة من 
مشاريع وحدائق ومتنزهات ومتنفسات سياحية وضبط 
اإلجراءات  واتخاذ  كان  طرف  أي  من  عليها  املعتدين 

القانونية.
وشدد محافظ إب عىل رضورة قيام الجهات املعنية يف 
فرع هيئة األرايض ومكتب اإلشغال العامة برسعة إنزال 
املخططات ومتابعة تخطيط وحدات الجوار غري املخططة 
بصورة مستعجلة وإسقاطها عىل الواقع ال سيما مناطق 
التوسع العمراني يف ضواحي املدينة واملدن الثانوية ومراكز 
املديريات نظرا لكرثة التشوهات يف املخططات العمرانية 
وسد الشوارع وانعدام األماكن املخصصة للمرافق العامة 

والخاصة.


