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صنعاء/ سبأ
استقبل رئيس مجلس الوزراء األخ محمد 
سالم باسندوة ، أمس كالً من سفري الواليات 
وسفري  تولري،  اتش  ماثيو  األمريكية  املتحدة 
فالديمري  اليمن  لــدى  االتحادية  روسيا 

برتوفيتش ديدوشكني وذلك كل عىل حده .
الجوانب  مناقشة  املقابلتني  خالل  وجرى 
التعاون  آليات  وتطوير  بتوطيد  املتصلة 
املتحدة  والواليات  بالدنا  من  كل  بني  الثنائي 
وروسيا الذي يخدم وينمي املصالح املشرتكة 
وروسيا  أمريكا  وشعبي  اليمني  للشعب 

الصديقني .
األوضاع  تحديات  إىل  املقابلتان  وتطرقت 
السياسية  بتداعياتها  بالدنا  يف  الراهنة 
وما   ، واالقتصادية  واألمنية  واالجتماعية 
املجتمع  دعم  استمرار  من  بالرضورة  تتطلبه 
الدول  املقدمة  ويف  اليمني  للشعب  الــدويل 
الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
من  تحقيقه  تم  ما  عىل  للحفاظ   ، املزمنة 
بتنفيذ  االلتزام  إطار  يف  اآلن  حتى  مكاسب 

املبادرة الخليجية واآللية .
املتميز  الواقع  عىل  ــوزراء  ال رئيس  وأكد 

اليمنية  الجمهورية  عالقات  به  تتسم  الذي 
األمريكية  املتحدة  ــات  ــوالي ال مــن  كــل  مــع 
وروسيا االتحادية .. منوهاً باألدوار األمريكية 
والروسية الداعمة للشعب اليمني يف مختلف 
وثقافيا  وتنمويا  سياسيا  واملراحل  الظروف 
األصدقاء  مواصلة  يف  ثقته  عن  ..معرباً 
وجهودهما  ألدوارهما  ــروس  وال األمريكان 
الراهنة  ــاع  األوض لتجاوز  لليمن  الداعمة 
املرحلة  تتويج  يف  واملساهمة  تواجهها  التي 
يحفظ  الذي  املطلوب  بالنجاح  االنتقالية 
االجتماعي  وسالمه  واستقراره  أمنه  لليمن 

التطور  يف  تطلعاته  اليمني  للشعب  ويحقق 
واالزدهار .

والرويس  األمريكي  السفريان  أكد  بدورهما 
عىل  دولتيهما  حرص  عىل  املقابلتني،  خالل 
اليمن  مع  التعاون  عالقات  مستوى  تعزيز 
الدويل  املجتمع  ومواصلة جهودها إىل جانب 
التحديات  عىل  للتغلب  اليمن  مساندة  يف 
حارض  عىل  السلبية  آثارها  وتــاليف  املاثلة 
تمنياتهما  عن  وأعربا  اليمن..  ومستقبل 
والسالم  واألمن  االستقرار  اليمني  للشعب 

وتحقيق كافة تطلعاته يف البناء والتنمية.

رئيس الوزراء يؤكد على دور واشنطن وموسكو يف إنجاح 
القاهرة/ سبأاملرحلة االنتقالية يف اليمن

لرئيس  األول  النائب  ــد  أك
الخارجية  الوزراء وزير  مجلس 
خالد  صباح  الكويت  بــدولــة 
الكويت  موقف  الصباح  الحمد 
ملساعي  الكامل  ودعمها  الثابت 
منصور  عبدربه  الرئيس  األخ 
املرحلة  الســتــكــمــال  ـــادي  ه
وحدة  يضمن  وبما  االنتقالية 

اليمن وأمنه واستقراره.
وزير  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
عبدالله  جــمــال  الخارجية 
السالل أمس بالعاصمة املرصية 
خالد  صباح  أخيه  مع  القاهرة 
هامش  عــىل  الصباح  الحمد 
العادية  الدورة  أعمال  اجتماع 
الـ 142 لوزراء الخارجية العرب.
بحث  اللقاء  خــالل  ــرى  وج
البلدين  بــني  تــعــاون  عــالقــات 
وتطويرها  تعزيزها  وسبل 
الشعبني  مصالح  يخدم  بما 
الشقيقني باإلضافة إىل مناقشة 
وامللفات  القضايا  مــن  ــدد  ع
مقدمتها  ويف  الطارئة  العربية 

القضية الفلسطينية.
وأطلع وزير الخارجية نظريه 
املشهد  تطورات  عىل  الكويتي 
والجهود  اليمن  يف  السيايس 
الرئيس  األخ  يبذلها  الــتــي 
رئيس   - هادي  منصور  عبدربه 
من  املزيد  لتحقيق  الجمهورية 
السياسية  القوى  بني  التوافق 
مراحل  من  تبقى  ما  الستكمال 
وفقا  السياسية  التسوية 
واليتها  الخليجية  للمبادرة 

التنفيذية.
موقف  السالل  الوزير  وثمن 
واملساند  الداعم  الكويت  دولة 
اليمن  يف  السياسية  للتسوية 
دول  بذلتها  التي  والجهود 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
باقي  الستكمال  الدائم  ودعمها 

السياسية...  التسوية  مراحل 
استمرار  يف  أمله  عن  معرباً 
املرحلة  الستكمال  الدعم  هذا 
السياسية  والتسوية  االنتقالية 
دولة  لدعم  امتداداً  يمثل  الذي 
يف  اليمني  للشعب  الكويت 
كافة  ويف  ــاالت  ــج امل مختلف 
اليمن  بها  مرت  التي  الظروف 
منذ قيام الثورة اليمنية املباركة 

سبتمرب وأكتوبر.
وزير  بحث  آخــر  جانب  من 
عبدالله  جــمــال  الخارجية 
مع  بالقاهرة  ــس  أم الــســالل 
مساعد وزير الخارجية القطري 
الرميحي  عبدالله  بن  محمد 
البلدين  بني  التعاون  عالقات 
تعزيزها  وســبــل  الشقيقني 

وتطويرها.
ــاول الــلــقــاء تــطــورات  ــن وت
املستجد  السيايس  املشهد 
تبذل  التي  والجهود  اليمن  يف 
القوى  بني  التوافق  لتحقيق 
الستكمال  اليمنية  السياسية 
التسوية  مراحل  من  تبقى  ما 
للمبادرة  وفــقــا  السياسية 

الخليجية وآليتها التنفيذية.
كما استعرض اللقاء األوضاع 
يف املنطقة العربية وسبل تفعيل 
يف  املشرتك  العربي  التنسيق 
والتحديات  القضايا  مختلف 

التي تواجه املنطقة العربية.
إىل ذلك التقى وزير الخارجية 
املبعوث  السالل  عبدالله  جمال 
الخاص لرئيس وزراء نيوزيلندا 
هامش  عىل  كي  فيليب  جــون 
اجتماع وزراء الخارجية العرب.
بحث  ــاء  ــق ــل ال يف  وجـــرى 
املشرتك  الــتــعــاون  ــاالت  ــج م
الدولية  املحافل  يف  والتنسيق 
االهتمام  ذات  القضايا  حــول 
يف  أمله  عن  معرباً   .. املشرتك 
دعم اليمن لنيوزيلندا للحصول 

عىل مقعد العضوية غري الدائمة 
يف مجلس األمن.

الخارجية  وزيــر  بحث  كما 
أمس  السالل  عبدالله  جمال 
الشؤون  ــر  وزي مــع  بالقاهرة 
املغربية  باململكة  الخارجية 
العالقات  ــزوار  م الدين  صالح 
وأهمية  البلدين  بني  الثنائية 
املجاالت  مختلف  يف  تطويرها 
الشعبني  مصالح  يحقق  بما 

الشقيقني.
ـــران  ـــوزي واســـتـــعـــرض ال
الفلسطينية  القضية  تطورات 
واألمنية  السياسية  واألوضــاع 
عىل  التأكيد  وأهمية  ليبيا  يف 
فضال   ، الليبية  األرايض  وحدة 
السورية  األزمــة  تطورات  عن 
وسبل  الــعــراق  يف  ـــاع  واألوض

التعامل مع ظاهرة اإلرهاب.
الخارجية  ـــر  وزي ــع  ــل وأط
التطورات  عىل  املغربي  نظريه 
والجهود  اليمن  تشهدها  التي 
من  املــزيــد  لتحقيق  املبذولة 
القوى  مختلف  بني  التوافق 
مراحل  من  تبقى  ما  الستكمال 
وفقا  السياسية  التسوية 

للمبادرة الخليجية.
وزير  ــاد  أش اللقاء  ــالل  وخ
اململكة  بمواقف  الخارجية 
معرباً   .. لليمن  ودعمها  املغربية 
عن أمله يف استمرار دعم جهود 
املرحلة  متطلبات  استكمال 
االنتقالية والتسوية السياسية.

ــر  ــن جــانــبــه أعـــرب وزي م
عن  املغربي  الخارجية  الشؤون 
وشعباً  حكومة  املغرب  موقف 
الداعم لليمن بما يضمن وحدته 

وأمنه واستقراره ...
حرض اللقاءات مندوب بالدنا 
العربية  الجامعة  لدى  الدائم 

السفري محمد الهيصمي.

الكويت وقطر واملغرب تؤكد دعمها 
لليمن واستحقاقات الفرتة االنتقالية

استقبل السفريين األمريكي والروسي بصنعاء:

صنعاء/ سبأ
التوعوية  ــارضات  ــح امل تواصلت 
الــوحــدات  مــن  ــدد  ع يف  التوجيهية 
وعي  مستوى  رفع  بهدف  العسكرية 
مستجدات  عىل  واطالعهم  املقاتلني 
الوضع الراهن وما يتطلبه من جاهزية 
عسكري  وانضباط  كامل  واستعداد 
لإليفاء  رفيع  أمني  وحس  ويقظة  عاٍل 
ومواجهة  املسندة  والواجبات  باملهام 
والتغلب  املحدقة  واملخاطر  التحديات 
الوطن  لقضايا  واالنــتــصــار  عليها 
واالستقرار  األمــن  وحفظ  والشعب 
والجمهورية  الثورة  مكتسبات  وصون 

والوحدة والديمقراطية.
املحارضات  من  عدد  أمس  وأقيمت 
املنطقة  وحدات  من  عدد  يف  التوعوية 

201م  اللواء  الرابعة..ففي  العسكرية 
مش ميكا بمحور العند أكد قائد املنطقة 
العسكرية الرابعة اللواء الركن محمود 
محارضته  يف  الصبيحي  سالم  احمد 
رضورة بذل املزيد من الجهود عسكرياً 
واالستقرار  األمن  عىل  للحفاظ  وأمنياً 
والسلم  العامة  السكينة  واستتباب 
االجتماعي يف أوساط املواطنني والذي 

يمثل واجباً دينياً ووطنياً.
أن  الصبيحي  ــواء  ــل ال وأوضـــح 
وانضباط  ورجــولــة  رشٌف  الجندية 
العسكرية  املؤسسة  وأن  وصارم  واٍع 
ثقة  مستوى  عند  الــدوام  عىل  ستظل 
الشعب والقيادة السياسية والعسكرية 
منصور  عبدربه  بــاألخ  ممثلة  العليا 
األعىل  القائد  الجمهورية  رئيس  هادي 

للقوات املسلحة، مشريا إىل أن منتسبي 
لهذه  أهل  هم  الوطنية  املؤسسة  هذه 
ولن  العظيمة  الوطنية  املسؤولية 

يحيدوا عنها أبداً.
واختتم اللواء الصبيحي محارضته 
واألمن  املسلحة  القوات  "أن  بالقول 
حماية  يف  تتمثل  دستورية  مهام  لديها 
اليمني  الشعب  ومكتسبات  السيادة 
الحفاظ  عىل  منتسبوها  أقسم  التي 
عليها ويف مقدمتها الثورة والجمهورية 
من  قوتها  تستمد  وأنها  والــوحــدة.. 
دورها  لها  ويقدر  يجلها  الذي  الشعب 
الوطن  كل  الوطن  أجل  من  الوطني 
أو  حــزب  أو  جماعة  أجــل  من  وليس 

طائفة بعينها".
املجلس  عام  أمني  تطرق  جهته  من 

حيدرة  عيل  لحج  بمحافظة  املحيل 
ماطر إىل طبيعة األوضاع التي تشهدها 
والتي تضع منتسبي  الوطنية  الساحة 
أمام  واألمنية  الدفاعية  املؤسسة 
عىل  الحفاظ  يف  جسيمة  مسؤوليات 

أمن واستقرار الوطن .
أو االنجرار  االلتفات  داعيا إىل عدم 
السياسية  الــقــوى  ـــات  رصاع وراء 
الوطن  مصلحة  وتغليب  والحزبية 
والشعب وحماية املصالح العليا للبالد 
أي  مع  التساهل  أو  التفريط  وعــدم 
السلم  لتهديد  تسعى  حزب  أو  جماعة 
املواطنني  مصالح  وتعطيل  االجتماعي 
الدولة  ومؤسسات  منشآت  وتخريب 
باعتبار  مربرات  أو  مسميات  أية  تحت 
القوات املسلحة واألمن مؤسسة وطنية 

تحمي الجميع.
 31 اللواء  يف  محارضة  نظمت  كما 
مدرع ويف الكتيبة الخاصة بعدن تطرقت 
األمن  تهدد  التي  املخاطر  جملة  إىل 
واالستقرار والدور املنشود من الجميع 
املؤسسة  أبناء  مقدمتهم  ويف  الوطن  يف 
هذه  عىل  للتغلب  والعسكرية  الدفاعية 
والعبور  التحديات  وتجاوز  املخاطر 
واالنطالق  األمان  شاطئ  إىل  بالوطن 
من  الحديثة  املدنية  الدولة  بناء  نحو 
الوطني  الحوار  تنفيذ مخرجات  خالل 
يف  الكل  عليها  أجمع  التي  الشامل 
أبناء  كافة  خلفهم  ومن  الحوار  مؤتمر 
أفضل  ملستقبل  التواق  اليمني  الشعب 
املتساوية  واملواطنة  العدالة  فيه  تسود 

وتصان فيه الحقوق والحريات.

اللواء الصبيحي يؤكد أن املؤسسة العسكرية ستظل محل ثقة الشعب وحماية مكتسباته
تواصل المحاضرات التوعوية يف الوحدات العسكرية

القاهرة/ سبأ
جمال  الخارجية  وزير  اطلع 
عىل  أمــس  ــالل  ــس ال عبدالله 
اليمنية  السفارة  يف  العمل  سري 
بجمهورية مرص العربية الشقيقة 
لبالدنا  الدائمة  املندوبية  ومقر 
العربية،  الــدول  جامعة  لــدى 

وامللحقيات الفنية بالسفارة.
من  الخارجية  وزير  واستمع 
بالجامعة  لبالدنا  الدائم  املندوب 
السفارة  بأعمال  والقائم  العربية 
محمد  السفري  بالقاهرة  اليمنية 
ــول  ح رشح  إىل  الــهــيــصــمــي 
الخدمات واملهام واألنشطة التي 
الجالية  ألبناء  السفارة  تقدمها 
واآلليات  القاهرة،  يف  اليمنية 
العالقات  خاللها  من  تصاغ  التي 

يف  املجاالت  مختلف  يف  الثنائية 
بلد االعتماد.

الخارجية  وزيــر  استمع  كما 
والصعوبات  املشاكل  من  لعدد 
التي تواجه طبيعة العمل واملهام 
البعثة  أعضاء  من  عدد  قبل  من 
الدبلوماسية، وأكد السالل سعي 
أية  تذليل  إىل  الخارجية  وزارة 
البعثة  أعضاء  تواجه  صعوبات 
ــايل  وامل املهني  املستوى  عــىل 

والدبلومايس.
أعضاء  السالل  الوزير  وحث 
بالسفارة  الدبلوماسية  البعثة 
من  املزيد  بذل  عىل  واملندوبية 
أمام  الجهود وتسهيل اإلجراءات 
الرعايا اليمنيني بالقاهرة، والعمل 
العالقات بني  عىل تطوير وتعزيز 

عىل  والعمل  الشقيقني  البلدين 
مع  الثنائية  االتفاقيات  تفعيل 
خدمة  فيه  ملا  املــرصي  الجانب 
البلدين  بني  املشرتكة  املصالح 

الشقيقني.
وزيــر  أطلع  اللقاء  وخــالل 
البعثة  ــاء  ــض أع الــخــارجــيــة 
يف  األوضـــاع  مستجدات  عــىل 
األخ  دعوة  أهمية  مؤكداً  اليمن، 
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس 
للمصالحة  الجمهورية  رئيس   -
لحماية  الوطني  واالصطفاف 
الثوابت الوطنية وهي الجمهورية 
والـــوحـــدة والــديــمــوقــراطــيــة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
عليها  توافق  ثوابت  باعتبارها 
مؤكدا  احمر,  خط  وهي  الجميع 

عىل  الجمهورية  رئيس  حرص 
باعتبار  دم  قطرة  إراقــة  عــدم 
وان  يمنيني  مواطنني  الجميع 
الوطن  خدمة  يف  الجميع  يشارك 
وتغليب  املسؤولية  ويتحملوا 
وإعالء  والعقل  الحكمة  صوت 
لليمن  العليا  الوطنية  املصلحة 

فوق أي حزب أو جماعة.
البعثة  ألعضاء  السالل  وأكد 
البد  أعمالنا  يف  ــا  والءن أن  عىل 
الوطن،  ثم  أوال  لله  إال  يكون  أال 
استقاء  أهمية  عــىل  مــشــددا 
الرسمية  القنوات  من  املعلومات 
الخارجية  وزارة  عن  يصدر  وما 
بلد  يف  النظراء  مع  التحرك  عند 

االعتماد.

وزير الخارجية يوجه بتسهيل اإلجراءات أمام الرعايا اليمنيني بالقاهرة

صنعاء/ سبأ
أكد مصدر مسؤول بوزارة النفط 
البيئي  التلوث  قضية  أن  واملعادن 
مع رشكة كنديان نكسن أمام القضاء 

الدويل وال يوجد أي تفاوض.
ترصيح  يف  ــدر  ــص امل وأوضــــح 
البيئي  التلوث  قضية  أن  لـ(سبأ) 
السابق  املشغل  نشاط  عن  املرتتب 
أحيل  قد  (نكسن)   14 للقطاع 
عامني  ــن  م أكــرث  قبل  للقضاء 
للتحكيم فيه بعد رفض رشكة نكسن 
التوصل لتعويض عن اآلثار البيئية 
ذلك  يف  الرشكة  نشاط  عن  الناتجة 
الوقت وإجراءات التحكيم مستمرة 
وال يوجد أي تفاوض يف هذا الشأن 
والقضية  والــرشكــة  الـــوزارة  بــني 

مرفوعة أمام القضاء.
واملعادن  النفط  وزارة  أن  وأكد 
عن  تتنازل  ــم  ول لــن  والحكومة 
التعويض  يف  املرشوعة  حقوقها 
القضاء  أمام  فيه  املنظور  املرشوع 

الدويل حاليا.
ــد  ــوف ال إن  ـــدر:  ـــص امل ــــال  وق
أبناء  من  ضمنهم  ومــن  الـــوزاري 
الوطنية  الرشكة  وأبناء  املحافظة 
أي  يف  يكونوا  لن  (برتومسيلة) 
بل  املنطقة  أبناء  مصلحة  ضد  يوم 
حقوق  لحماية  جهد  بكل  يعملوا 
االمتياز  منطقة  أبناء  ومصالح 
ومتفائلون  عــام  بشكل  والوطن 

للحكم  الـــدويل  القضاء  بنزاهة 
جميع  تهم  قضية  يف  اليمن  لصالح 

أبناء الوطن".
وزارة  وفد  ــارة  زي أن  إىل  ــار  وأش
تأتي  باريس  اىل  واملعادن  النفط 
املالية  التسويات  استكمال  بهدف 
كنديان  رشكة  مع  واملعلقة  القائمة 
املــحــدودة  يمن  برتوليم  نكسن 
يف   14 للقطاع  السابق  املشغل 
يف  للتفاوض  وليس  برتومسيلة 

قضية التلوث البيئي.
الــوفــد  ان  ــدر  ــص امل ــــح  وأوض
القانوني  املحاسب  إرشاف  وتحت 
كانت  توتش  انــد  ديلويت  رشكــة 
املالية  التسوية  استكمال  مهمته 
يف  نكسن  رشكة  مع  املعلقة  لألمور 
املعلقة  الجمركية  البيانات  مجال 
واإلقرارات الرضيبية الغري مستوفاة 
يف  وليس  ــرتدة  ــس امل والتكاليف 
أن  إىل  البيئي..الفتا  التلوث  قضية 
الرشكات  مع  يتم  دوري  عمل  هذا 
النفطية بعد مراجعة سجالتها عرب 

املراجع القانوني.
اإلعــالم  وسائل  املصدر  ــا  ودع
رضورة  إىل  االلكرتونية  واملــواقــع 
ــري املــصــداقــيــة واســتــقــاء  ــح ت
نرش  قبل  مصادرها  من  املعلومات 
..مبديا  صحيحة  غري  معلومات 
استعداده للقاء أبناء املنطقة ملزيد 
من التوضيح عن مجريات القضية.

النفط: قضية التلوث البيئي مع 
كنديان نكسن أمام القضاء الدويل 
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