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رئيس الجمهورية يهنئ 
رئيسة والربازيل رئيس 
مجلس الشعب الكوري

صنعاء / سبأ
 بعث األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية برقية تهنئة إىل الرئيسة ديلما روسيف 
احتفاالت  بمناسبة  الربازيل  جمهورية  رئيسة 

شعب الربازيل الصديق بيوم االستقالل .
منصور  ــه  رب عبد  الرئيس  األخ  بعث  كما 
إىل رئيس  تهنئة  برقية  الجمهورية  هادي رئيس 
بجمهورية  األعىل  الشعب  مجلس  رئاسة  هيئة 
بمناسبة  نــام  يونج  كيم  الديمقراطية  كوريا 
احتفاالت الشعب الكوري الصديق بعيد تأسيس 

الجمهورية.

"صياغة الدستور" تبدأ اليوم مناقشة 
وإقرار الصياغات األولية للنصوص

صنعاءـ  سبأ
تبدأ لجنة صياغة الدستور اليوم عقد جلسات 
للمواد  األولية  الصياغات  وإقرار  ملناقشة  عامة 
الثالث  املجموعات  من  املقرتحة  الدستورية 
استكملت  التي  الدستور  أبواب  يف  عنها  املنبثقة 

الصياغة األولية ملوادها.
واصلت  قد  اللجنة  عمل  مجموعات  وكانت 
بها  املناطة  املهام  الستكمال  أمس  اجتماعاتها 
هدى  عىل  الجديد  االجتماعي  العقد  صياغة  يف 

مخرجات الحوار الوطني.
املنبثقة  الثالث  املجموعات  نقاشات  وتركزت 
خالل  إنجازه  تم  ما  مراجعة  يف  اللجنة،  عن 
املقدمة  املالحظات  واستيعاب  املاضية،  الفرتة 
للمواد  الصياغات  بعض  حــول  األعضاء  من 
الدستورية ضمن الفصول واألبواب املوزعة عىل 

املجموعات.

وزيرة حقوق اإلنسان تناقش 
مع محافظ حضرموت سبل 

معالجة قضايا املعسرين
املكال / سبأ

عقد أمس يف مدينة املكال محافظة حرضموت 
اجتماع موسع ضم وزيرة حقوق اإلنسان حورية 
الديني  سعيد  خالد  املحافظة  ومحافظ  مشهور 
املحافظة  يف  العامة  النيابات  ووكــالء  ــاء  ورؤس
وإصالحية  حرضموت  ساحل  رشطة  ومسؤويل 
الوطنية  اللجنة  وفرع  باملكال  املركزي  السجن 
للمرأة ومكتبي الصحة العامة والسكان والشؤون 

القانونية .
كرس االجتماع للوقوف أمام عدد من القضايا 
املتعلقة بقضايا السجون وسبل تحسني مستوى 
حاالت  يف  والبت  للمساجني  املقدمة  الخدمات 
السجن  يف  عقوبتهم  فرتة  قضوا  الذين  املعرسين 
وعليهم مبالغ محكوم بها للغري ولم يتمكنوا من 

دفعها.
القرن  النازحني من  أوضاع  إىل  اللقاء  وتطرق 
االفريقي وسبل تعاون مختلف الجهات املعنية يف 

تقديم الخدمات الصحية اإلنسانية لهم.
اإلنسان  حقوق  وزيــرة  دعت  االجتماع  ويف 
املحاكم  يف  املتعرثة  السجناء  قضايا  حرص  إىل 
االبتدائية واالستئنافية واملنتهية فرتة عقوبتهم 
إىل  تقديمها  ليتم  للغري  حقوق  بسبب  واملتبقني 
عىل  ..مشددة  ملعالجتها  للسجون  العليا  اللجنة 
وتقديم  املساجني  بأوضاع  االهتمام  رضورة 
الرعاية الصحية املطلوبة لهم ومراعاة حقوقهم 

اإلنسانية والقانونية.

القاهرة/  سبأ
جمال  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي بحث 
وزيــر  نظريه  مــع  الــســالل  عبدالله 
عمان  بسلطنة  الخارجية  الشؤون 
عىل  عبدالله  بن  علوي  بن  يوسف 
اجتماع مجلس  هامش مشاركتهما يف 
مستوى  عىل  العربية  الدول  جامعة 
دورتــه  يف  الــعــرب  الخارجية  وزراء 
بالقاهرة،  املنعقدة  ـــ142  ال العادية 
بني  املتميزة  الثنائية  التعاون  عالقات 
تعزيزها  وسبل  الشقيقني  البلدين 

وتطويرها.
نظريه  الخارجية  وزيـــر  وأطــلــع 
العماني عىل تطورات املشهد السيايس 
األخ  يبذلها  التي  والجهود  اليمن،  يف 
رئيس  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس 
الجمهورية لتحقيق املزيد من التوافق 

ما  الستكمال  السياسية  القوى  بني 
السياسية  التسوية  مراحل  من  تبقى 
وآليتها  الخليجية  للمبادرة  وفقاً 

التنفيذية املزمنة.
ملوقف  اليمن  تقدير  عن  ــرب  وأع
واملساند  ــم  ــداع ال عــمــان  سلطنة 
التي  والجهود   ، السياسية  للتسوية 
تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي 
يتعلق  ما  سيما  لليمن،  دائم  بشكل 
التحديات  تجاه  الدولة  قدرات  بتعزيز 

التي تواجهها.
الــشــؤون  وزيـــر  ــد  أك جانبه  مــن 
الحكومة  موقف  العماني،  الخارجية 
حرصها  يف  الثابت  العماني  والشعب 
وحدته  يضمن  بما  اليمن  دعم  عىل 

واستقراره.
القضايا  من  عدداً  الجانبان  وتناول 

جدول  عىل  املدرجة  العربية  وامللفات 
الخارجية  وزراء  اجتماع  أعــمــال 
السورية  األزمة  مقدمتها  ويف  العرب، 
وتطور املشهد بعد العدوان اإلرسائييل 
املوضوعات  من  وعــدداً  غزة،  لقطاع 
اليمني  الجانبني  تشغل  التي  العربية 

والعماني.
إىل ذلك بحث وزير الخارجية جمال 
البحريني  نظريه  مع  السالل  عبدالله 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عىل 
اجتماع مجلس  هامش مشاركتهما يف 
مستوى  عىل  العربية  الدول  جامعة 
دورتــه  يف  الــعــرب  الخارجية  وزراء 
بالقاهرة،  املنعقدة  ـــ142  ال العادية 
البلدين  بني  الثنائية  التعاون  عالقات 

الشقيقني وسبل تعزيزها وتطويرها.
املشهد  تــطــورات  اللقاء  وتــنــاول 

التي  والجهود  اليمن،  يف  السيايس 
القوى  بني  التوافق  لتحقيق  تبذل 
السياسية اليمنية الستكمال ما تبقى 
وفقا  السياسية  التسوية  مراحل  من 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

يف  ـــاع  األوض اللقاء  واســتــعــرض 
املنطقة العربية وسبل تفعيل التنسيق 
القضايا  مختلف  يف  املشرتك  العربي 
والتحديات التي تواجه دولنا العربية.

من  عدد  بحث  اللقاء  تناول  كما 
القضايا وامللفات العربية املدرجة عىل 
جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية 
األزمة  مقدمتها  يف  تأتي  والتي  العرب، 
عىل  اإلرسائييل  والعدوان  السورية 
جامعة  تطوير  وآليات  غــزة،  قطاع 

الدول العربية.

ُعمان والبحرين تجددان موقفهما الداعم للعملية السياسية يف اليمن

القاهرة/ سبأ
عبدالله  جمال  الخارجية  وزيــر  قــال 
تواجه  اليمنية  الجمهورية  ان  السالل 
السياسية  املستويات  عىل  جمه  صعوبات 
تكاد  واإلنسانية،  واألمنية  واالقتصادية 
برمتها،  السياسية  بالعملية  تعصف 
اإلرهابية  العمليات  ذلــك  من  وضاعف 
تستهدف  التي  الغاشمة  ــداءات  ــت واالع

رجال القوات املسلحة واألمن.
امام  كلمته  يف  الخارجية  وزير  وأضاف 
مجلس جامعة الدول العربية عىل مستوى 
العادية  دورته  يف  العرب  الخارجية  وزراء 
إن   ": بالقاهرة  حاليا  املنعقدة  الـــ142 
متسارعة  وأحداث  تطورات  بشهد  اليمن 
والخطورة  األهمية  يف  غاية  ومتغريات 
تلقي بظاللها عىل مجمل املشهد السيايس 

اليمني".
التي  الحثيثة  الجهود  السالل  وتناول 
الرئيس عبدربه منصور هادي  يبذلها األخ 
التحديات  مواجهة  يف  الجمهورية  رئيس 
األمنية  املجاالت  يف  اليمن  تواجه  التي 
يف  واإلنسانية  واالقتصادية  والسياسية 
فضال  االنتقالية،  السياسية  العملية  إطار 
حربها  يف  الدولة  تبذلها  التي  الجهود  عن 
القاعدة  تنظيم  ضد  واملستمرة  الشاملة 

اإلرهابي .
وزراء  نظراءه  الخارجية  وزير  واطلع 
اجتماعات  يف  املشاركني  العرب  الخارجية 
يف  الراهنة  املستجدات  آخر  عىل  ــدورة  ال
صنعاء والتصعيد املسلح الجاري يف تخوم 
انصار  جماعة  قبل  من  وداخلها  العاصمة 
يبذلها  التي  املساعي  مستعرضا   ، الله 
اجل  من  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس 
حقن دماء اليمنيني، وحرصه عىل مشاركة 
كافة األطراف السياسة يف تنفيذ مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني، ودعوته للمصالحة 
تأييدا  القت  والتي  الوطني،  واالصطفاف 

وذلك  اليمني  الشعب  جموع  من  كبريا 
جميع  يف  مليونية  مسريات  عنه  عربت  ما 

املحافظات اليمنية.
اللجنة  مــبــادرة  السالل  واستعرض 
اللقاء  اقرها  والتي  الرئاسية  الوطنية 
بــرضورة  قضت  والتي  املوسع  الوطني 
وتخفيض  وطنية،  وحدة  حكومة  تشكيل 
عىل  والعمل  النفطية،  املشتقات  أسعار 
الوطني،  الحوار  مؤتمر  مخرجات  تنفيذ 
الخرباء  من  لجنة  تشكيل  اىل  باإلضافة 
االقتصاديني ملعالجة التأثريات االقتصادية 
اليمن،  يف  االقتصادي  للوضع  املختلفة 
لم  لألسف  الوطنية  املبادرة  تلك  أن  مبينا 
انصار  جماعة  من  القبول  اآلن  حتى  تلق 

الله.
يف  أمله  عن  الخارجية  ــر  وزي ــرب  وأع
العقل  صوت  الحوثي  جماعة  تغلب  أن 
العليا  اليمن  مصلحة  وتغلب  والحكمة 
حتى  انجازه  تم  وما  الوطن  عىل  حفاظا 

اآلن.
ــدول  ال مــن  الخارجية  ــر  وزي وطــالــب 
استمرار  إىل  العربية  الجامعة  يف  األعضاء 
عبدربه  الرئيس  األخ  لجهود  دولهم  دعم 
والعمل  الجمهورية،  رئيس  هادي  منصور 
سياسيا  اليمنية  الدولة  قدرات  تعزيز  عىل 

واقتصاديا وامنيا.
اليمنية  الجمهورية  إدانة  السالل  وجدد 
الوحشية والبشعة تجاه األطفال  للمجازر 
غزة  قطاع  يف  العزل  والشيوخ  والنساء 
اإلنسانية،  الضمائر  كل  استفزت  والتي 
بواجباته  للقيام  الدويل  املجتمع  مطالبا 
لتوفري  الفوري  والتدخل  ومسؤولياته 
الحماية الدولية وإجراء تحقيق دويل تجاه 
عىل  والعمل  اإلرسائيلية،  الحرب  جرائم 
الذي تفرضه سلطات  الجائر  رفع الحصار 
املعابر  وفتح  غــزة،  قطاع  عىل  االحتالل 

والبدء يف إعادة االعمار.
وأكد حرص الجمهورية اليمنية عىل امن 
واستقرار ووحدة األرايض يف سوريا، ورحب 
بانتخاب رئيس املجلس الترشيعي واختيار 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يف العراق 
للحكومة  بالدنا  دعــم  مجددا  الشقيق، 
الدعم  بتوفري  ومطالبا  الحالية،  الصومالية 

الالزم لها بما يمكنها من القيام بواجباتها.
وأعرب السالل عن قلق اليمن الستمرار 
داعيا  ليبيا،  يف  األمنية  ــاع  األوض تدهور 
تهيئة  اجل  من  العمل  إىل  االطراف  جميع 
األجواء املناسبة لتحقيق تطلعات الشعب 
الليبي، بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها 

وسالمة أراضيه.
حرض االجتماع مندوب اليمن الدائم لدى 
الهيصمي  محمد  السفري  العربية  الجامعة 
الخارجبة  وزير  مكتب  دائرة  رئيس  ونائب 
املفوض  والوزير  الدعيس،  عبدالله  السفري 
الجامعة  لليمن لدى  الدائم  املندوب  ـ نائب 

أمني املقطري.

 / عدن / نبيل الجنيد

برئاسة محافظ  ناقش اجتماع موسع أمس بمحافظة عدن 
بأعمال  الخاصة  اآلليات  رشيد  عيل  وحيد  املهندس  املحافظة 
البنى التحتية للمرشوع السكني الخاص بذوي الدخل املحدود 
لعدد  األوىل  املرحلة  توزيع  حاليا  يجري  الذي  التوزيع  وآلية 

1500 وحدة سكنية .   
ذوي  سكن  مرشوع  ان  عدن  محافظ  أوضح  االجتماع  ويف 
الدخل املحدود يمثل جزءاً أساسياً يف معالجة قضايا املواطن 
البسيط واملحتاج وفقا للرشوط املحددة لعملية توزيع املساكن  

 .
كبرياً  سكانياً  انفجاراً  تشهد  التي  عدن  مدينة  ــاالن  وق
عن  بحثا  املحافظات  مختلف  من  املواطنني  زحف  نتيجة 
من  مزيد  إىل  بحاجة  هي  العامة  والخدمات  واالستقرار  األمن 
عىل  العبء  تخفف  التي  املساكن  وتشيد  الحرضي  التخطيط 
الناس وخصوصا ذوي الدخل املحدود من أبناء محافظة عدن .
وحث محافظ عدن اللجنة املرشفة عىل التوزيع عىل التحقق 
ومعاير  لرشوط  وفقا  باملستفيد  الخاصة  البيانات  قاعدة  من 
يف  الوقوع  وعدم  الوقت  من  االستفادة  اجل  من  وذلك  القبول 
هذه  مثل  يلمس  ان  يحب  الذي  املواطن  حرمان  أو  األخطاء 

املشاريع الخدمية والتخفيف عن كاهله .
وتجنب  حقيقية  رقابة  أداة  تكون  ان  اإلعالم  وسائل  داعيا 
اليأس  وروح  اإلحباط  بث  يف  تتسبب  قد  التي  االشعاعات 
الوطنية,  القضايا  مع  االيجابي  العمل  من  التعاطي  يجب  بل 
مضيفا ان قيادة السلطة املحلية حريصة عىل الشفافية يف سري 

اإلجراءات املتعلقة باملرشوع .

لقطاع  العامة  األشغال  وزارة  وكيلة  أوضحت  جهتها  من 
اللجنة  عرب  تتم  التوزيع  عملية  أن  ياسمني  املهندسة  االسكان 
واألرشاف  التمويل  بعملية  العالقة  ذات  الجهات  من  املشرتكة 
والزراعةــ  ـــ  املدنية  الخدمة  ــ  املالية  ــ  األشغال  ومنها 
قاعدة  وتجميع  فحص  عىل  العمل  يتم  بحيث  والتخطيط  
يحدد  سوف  الذي  الكمبيوتر  جهاز  عرب  للمستفيد  البيانات 

األشخاص املشمولني والذين تنطبق عليهم الرشوط .
تجنب  يف  منها  يستفاد  سوف  الخطوات  هذه  أن  وقالت 
العدد  كرثة  نتيجة  تعز  بمحافظة  اكتشافها  تم  التي  األخطاء 
ستة  خالل  سكنية  وحدة   (400) توزيع  تم  التي  املكال  عكس 
البناء  بعملية  البدء  سيتم  جديدة  أرايض  تسلم  وتم  أشهر 

للمرحلة الثانية.
املهندس  بعدن  العامة  األشغال  عام  مدير  أوضح  ذلك  إىل 
حسني عقربي أن املرشوع يشمل بناء أربعة آالف وحدة سكنية 
عىل عدة مراحل وبما من شأنه تغطية احتياجات السكان مما 
توفري  عىل  العمل  ملواصلة  الحكومي  الجهد  من  املزيد  يتطلب 

األرض لبناء املزيد من الوحدات السكنية  .
وحدات   510 بناء  عىل  العمل  حاليا  يجري  عقربي:  وقال 
سكنية، باإلضافة إىل وجود املرحلة الثانية 1500 وحدة سكنية 
وأن الوزارة تسعى لتوفري قروض، وتدويرها من املرحلة األوىل 

لتنفيذ مراحل الحقة .
العامة،  األشغال  وزارة  قبل  من  مول  املرشوع  أن   إىل  مشريا 
ووزارة اإلرشاد واألوقاف والهيئة العامة للتأمينات واملعاشات 
املرشوع،  تنفيذ  لضمان  وذلك  االجتماعية،  التأمني  ومؤسسة 
الدخل  ذوي  من  للمواطنني  خدمة  املحدد  الوقت  يف  وإنجازه 
من  الرشيحة  هذه  تمكني  عىل  الحكومة  من  وحرصاً  املحدود 

االستفادة من مثل هذه املشاريع الخدمية .

وزير الخارجية: صعوبات جمة تواجه اليمن 
وتكاد تعصف بالعملية السياسية برمتها

مناقشة آليات توزيع مشروع مساكن ذوي االحتياجات الخاصة بعدن

يف كلمة اليمن خالل اجتماع بمجلس الجامعة العربية

القاهرة/سبأ
العربية  الجامعة  ملجلس  الــوزاري  االجتماع  عن  صدر 
عىل مستوى وزراء الخارجية يف ختام دورته العادية (142) 
مساء أمس بالقاهرة قرارات باإلجماع حول تطور األوضاع يف 

الجمهورية اليمنية.
الكامل  بلدانهم  التزام  العرب  الخارجية  وزراء  اقر  حيث 
واستقالله،  سيادته  واحــرتام  اليمن  وحدة  عىل  بالحفاظ 
جانب  إىل  ووقوفها  الداخلية،  شؤونه  يف  تدخل  أي  ورفض 
الشعب اليمني يف كل ما يتطلع إليه من حرية وديموقراطية 
وعدالة اجتماعية، وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي 

يسعى إليها.
كافة  التزام  رضورة  عىل  العرب  الخارجية  وزراء  وأكــد 
تضمنته  بما  الله"  "أنصار  فيهم  بما  السياسية  القوى 
الحل  تمثل  التي  الرئاسية  الوطنية  للجنة  الوطنية  املبادرة 
بها  يمر  التي  الحالية  األزمة  فتيل  لنزع  والوحيد  املناسب 
واستكمال  الوطنية  وسالمته  استقراره  عىل  وللحفاظ  اليمن 
املؤسسات  ببناء  الخاصة  االنتقالية  الفرتة  استحقاقات 

الدستورية.
بالجهود  العربية  للجامعة  الــوزاري  املجلس  ــاد  وأش
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  يبذلها  الذي  االستثنائية 
مؤتمر  ومخرجات  نتائج  تنفيذ  سبيل  يف  الجمهورية  رئيس 
الحوار الوطني، واستكمال املرحلة االنتقالية، داعني مختلف 
هادي  الرئيس  جهود  مؤازرة  إىل  اليمنية  السياسية  القوى 

تصعيد  إىل  تهدف  محاوالت  أية  ورفض  جانبه  إىل  والوقوف 
املوقف او تقويض العملية السياسية القائمة يف اليمن.

بإجماع  صــدرت  التي  الــقــرارات  يف  املجتمعون  وشــدد 
اليمنية  السياسية  القوى  كافة  التزام  رضورة  عىل  األعضاء 
وتوفري  الشامل،  الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  بتنفيذ 
وآليتها  الخليجية  املبادرة  تنفيذ  الستكمال  املالئمة  األجواء 
اليمنيون  إليه  يحتكم  جديد  دستور  وصياغة  التنفيذية، 

يف  اليمني  الشعب  أبناء  كافة  وتطلعات  طموحات  ويلبي 
ظل يمن موحد مزدهر ومستقر تسوده وتحكمه دولة مدنية 
والرشاكة  التوافق  مبدأ  عىل  قائمة  حديثة  ديموقراطية 

الوطنية والحكم الرشيد.
عىل  التأكيد  قراراتهم  يف  العرب  الخارجية  وزراء  وجدد 
 ،2014 لعام   (2140) رقم  األمن  مجلس  بقرار  االلتزام  أهمية 
بشان رضورة محاسبة أي طرف يسعى عىل نحو مبارش أو 

غري مبارش إىل تقويض العملية السياسية، أو الحيلولة دون 
استكمال ما تبقى من مهام الفرتة االنتقالية.

االلتزام  اليمنية  األطراف  جميع  الوزاري  املجلس  وطالب 
أغسطس   29 يف  األمن  مجلس  عن  الصادر  الرئايس  بالبيان 
املايض الذي حث عىل االلتزام بتسوية خالفاتها عن طريق 
لتحقيق  العنف  أعمال  إىل  اللجوء  ونبذ  والتشاور  الحوار 

مآرب سياسية.
وأدان املجلس الوزاري للجامعة العربية حمالت التصعيد 
السيايس واألمني وإقامة املعسكرات يف العاصمة صنعاء وما 

حولها.
األعضاء  للدول  الدعوة  العرب  الخارجية  وزراء  ووجه 
بالتزاماتها  الوفاء  إىل  املانحة  والجهات  الدويل  واملجتمع 
وتعهداتها لتوفري الدعم الالزم لليمن يف الجوانب السياسية 
واألمنية واالقتصادية واملالية، لتمكينه من مواجهة التحديات 
استقرار  لضمان  التنموية  احتياجاته  وتلبية  يواجهها  التي 

األوضاع وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأعربوا عن الشكر والتقدير لكافة الدول الراعية للمبادرة 
وجامعة  السعودية  العربية  اململكة  مقدمتها  ويف  الخليجية 
وحثيثة  مخلصة  جهود  من  بذلته  ما  عىل  العربية  الدول 

ملساعدة اليمن للخروج من األزمة السياسية.
موعد  بتحديد  قراراتهم  ختام  يف  العرب  الــوزراء  ورحب 
انعقاد االجتماع الوزاري ملجموعة أصدقاء اليمن يف نيويورك 

يف 24 سبتمرب الحايل.

وزراء الخارجية العرب يدينون باإلجماع التصعيد السياسي 
واألمني وإقامة معسكرات يف صنعاء وما حولها

القاهرة/سبأ
املرصي  الخارجية  وزير  أكد 
عىل  بالده  حرص  شكري  سامح 
نحو  ومضيها  اليمن  استقرار 
ينعم  حديثة  مدنية  دولــة  بناء 
فيها أبناء الشعب اليمني باألمن 
واألمان واالزدهار يف ظل الوحدة 
بـ"املنجز  وصفها  التي  اليمنية 

العربي التاريخي والعظيم ".
املرصي  الخارجية  وزير  وقال 
ملراسل  ترصيح  يف  شكري  سامح 
نتابع  إننا  القاهرة:"  يف  (سبأ) 
تطورات  شديد  وقلق  باهتمام 
يف  السيايس  املشهد  يف  األوضاع 
أن  ونتمنى  اليمنية،  الجمهورية 
يتجاوز اليمن الشقيق وشعبه كل 

األزمات التي تواجهه".
حريصون  نحن   ": ــاف  وأض
اإلشكاالت  كافة  حل  يتم  ان  عىل 
سيايس  إطـــار  ــق  وف اليمن  يف 
يحكمه الوفاق والتوافق بني كافة 

السياسية  والــقــوى  األطـــراف 
اليمن  ـــدة  وح ــىل  ع للحفاظ 

وتحقيق االستقرار".
بالده  حرص  شكري  ــدى  وأب
مجاالت  وتوسيع  تنمية  عىل 
يف  يصب  بما  اليمن  مع  التعاون 
للبلدين  املشرتكة  املصالح  خدمة 
خصوصية  مــع  ينسجم  وبما 
وأوارص  التاريخية  العالقات 

تربط  الــتــي  ـــوة  واألخ املحبة 
البلدين والشعبني الشقيقني.

جمال  الخارجية  وزير  وكان 
املرصي  نظريه  مع  بحث  السالل 
القاهرة  يف  أمس  شكري  سامح 
يف  مشاركتهما  هــامــش  ــىل  ع
الدول  جامعة  مجلس  اجتماع 
وزراء  مستوى  عــىل  العربية 
ــه  دورت يف  الــعــرب  الخارجية 
العادية الـ142 املنعقدة بالقاهرة، 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
الكفيلة  والــســبــل  الشقيقني 
املــواقــف  وتنسيق  بتفعيلها 
ذات  القضايا  تجاه  املختلفة 

االهتمام املشرتك.
وزير  استعرض  اللقاء  وخالل 
يف  األوضاع  تطورات  الخارجية 
تواجه  التي  والتحديات  اليمن 
ظل  يف  السياسية  العملية 
املستجدات الطارئة التي تسيطر 

عىل املشهد السيايس اليمني.

حريصون على استقرار اليمن ومضيها 
نحو بناء دولة مدنية حديثة

وزير الخارجية المصري

شكري: يؤكد حرص مصر على حل كافة اإلشكاليات 
يف اليمن وفق إطار سياسي يحكمه التوافق
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