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العيد الـ٥٢ لثورة الـ٢٦ من سبتم اِّـجيدة

االتحاد األورويب يدين أي أعمال تستهدف 
تقويض العملية االنتقالية يف اليمن

شدد على سرعة التحضري لعملية االستفتاء على الدستور واجراء انتخابات

صنعاء / سبأ
أدان االتحاد األوروبي أي أعمال تستهدف 
تقويض العملية االنتقالية يف اليمن املستندة 
أنه  عىل  مشددا  الخليجية..  املبادرة  عىل 
ينبغي عىل املنخرطني يف املواجهات املسلحة 
التخيل عن السالح وتسليم االسلحة التي 
النظامية  القوات  من  عليها  االستيالء  تم 

وااللتزام بالقوانني النافذة.
االتحاد  بعثة  بيان أصدرته  جاء ذلك يف 
األوروبي لدى اليمن أمس بمناسبة اليوم 
"إرشاك  شعار  تحت  للديمقراطية  العاملي 

الشباب يف العملية الديمقراطية".
باليوم  يحتفل  العالم  أن  البيان  وأوضح 
العاملي للديمقراطية مع الرتكيز هذا العام عىل 

"ارشاك الشباب يف العملية الديمقراطية".
وقال :" ويف اليمن يعد نصف السكان ممن 
تقل اعمارهم عن 15 عام بينما ترتاوح أعمار 

ثلث السكان بني 15 و29 عاماً ".
اليمني  الشباب  بوسع  ليس   ": وأضاف 

االنتظار كثريا، حيث يتطلعون ملستقبل اكرث 
ازدهاراً تتوفر فيه فرص أفضل، كما ينادي 
فيه  يتشارك  جديد  بيمن  اليمني  الشباب 
وبعيد  بالتساوي  واملوارد  السلطة  الناس 
عن فرض أية جماعة او افراد إلراداتهم عىل 

اآلخرين عن طريق القوة".
وأكدت بعثة االتحاد األوروبي بصنعاء أن 
اليمن تفرد من بني بلدان املنطقة بتبنيه لحوار 
وطني شامل وضع األساس إلرساء عملية 
للرصاعات  وتسوية  سليمة،  ديمقراطية 

بشكل سلمي.
وتابعت :" ويف هذا املنعطف الحرج، يريد 
الشباب اليمني أن يلمس مخرجات الحوار 
الوطني عىل ارض الواقع ليستمر إيمانهم 

بالديمقراطية".
االعداد  يف  االرساع  أهمية  عىل  وشددت 
والتحضري لعملية االستفتاء عىل الدستور 
بالشفافية  تتسم  انتخابات  وإجراء 
واملصداقية لضمان العودة اىل الجدول الزمني 

التنفيذية..  واليتها  الخليجية  للمبادرة 
معتربة أن إنجاز هذه االستحقاقات يف حينها 
ديمقراطية  مؤسسات  لبناء  األساس  يعد 

جامعة وبشكل صحيح.
قائلة  األوروبي  االتحاد  بعثة  ومضت 
اليمنيني  إلرشاك  نسعى  وبينما  واليوم   ":
وخاصة الشباب النتهاج املسار الديمقراطي 
وعدم الحيد عنه، يجب عىل جميع القوى 
السياسية ان تضع مصالحها الضيقة جانباً".
الديمقراطية  أن  البيان  يف  البعثة  وأكدت 
واملتمثلة يف الحكم النيابي هي يف صميم ما 
ينتهجه االتحاد االوروبي. . مجددة التزام 
اليمن يف  األوروبي بمواصلة دعم  االتحاد 

طريقه نحو الديمقراطية.
وقالت :" يعد الوقت اكرث الحاحاً اآلن ألن 
بالحوار  التزامها  املكونات  مختلف  تثبت 
واإلصالحات الفعالة يف القضايا التي تهم 
الشعب اليمني واملتمثلة بإيجاد حياة كريمة 

وأفضل للجميع".

وزير النقل يطلع على سري أداء الهيئة 
العامة لتنظيم شؤون النقل الربي

اليمن يشارك يف مؤتمر العمل 
العريب بالقاهرة

صنعاء/ سبأ
الدكتور  النقل  وزير  ناقش 
اجتماعه  خالل  باذيب  واعد 
وموظفي  قيادة  مع  أمس 
الهيئة العامة لتنظيم شؤون 
النقل الربي، سري عمل الهيئة 
خالل الفرتة املاضية، وخططها 

املستقبلية.
كما ناقش االجتماع اآلليات 
مواكبة  تضمن  التي  الكفيلة 
الهيئة العامة لتنظيم شؤون 
املتغريات  لواقع  الربي  النقل 

التي يشهدها النقل الربي يف اليمن.
واستمع الوزير باذيب من رئيس الهيئة جمال الشوبيل إىل 
رشح مفصل عن سري العمل والصعوبات التي تعرتض الهيئة، 
والحلول الكفيلة بتجاوزها, وكذا الجهود املبذولة من قبل 
اللجنة التابعة للهيئة الخاصة بتطوير الترشيعات بما يتالءم 
مع املتغريات الجديدة يف النقل الربي.. وكان الوزير باذيب اطلع 
عىل سري العمل يف مرشوع سور الهيئة، كما اطلع عىل مستوى 
التدريب والتأهيل ملوظفي الهيئة خصوصا امللتحقني بالدورة 

التدريبية الخاصة بإعداد املوازنة والحساب الختامي.

مؤتمر  يف  اليمن  يشارك 
العمل العربي بأطراف اإلنتاج 
الثالثة والذي بدأ أعماله أمس 
القاهرة  يف العاصمة املرصية 

ويستمر ملدة أسبوع.
الشؤون  وزيرة  وأوضحت 
رئيسة  والعمل  االجتماعية 
أمة  الدكتورة  املشارك  الوفد 
ترصيح  يف  ُحمد  عيل  الرزاق 
مغادرتها  لدى  (سبأ)  لـ 
صنعاء مساء أمس أن املؤتمر 
سيناقش العديد من التقارير 

أبرزها تقرير املدير العام ملنظمة العمل العربي حول التعاون 
التشغيل، وكذا تقريرا حول الشبكة  العربي وآفاقه لدعم 
العربية ملعلومات سوق العمل وتطبيق اتفاقيات وتوصيات 
املهني  التدريب والتأهيل  العربي ومناقشة تطوير  العمل 

وتعزيز القدرة التنافسية.
املتعلقة  التوصية  سيناقش  املؤتمر  أن  ُحمد  وأضافت 
بالحماية االجتماعية للعاملني يف القطاعات غري املنظمة كما 
سيطلع عىل أعمال لجنة الحريات النقابية وتقرير عن املنتدى 
العربي الثاني للتنمية والتشغيل وتقرير عن نتائج أعمال 

لجنة شؤون املرأة العربية .
ولفتت ُحمد أنه سيتم يف املؤتمر تكريم مدير عام منظمة 
العمل العربية احمد محمد لقمان وانتخاب مدير عام جديد 

للمنظمة.

مشروع االسرتاتيجية الوطنية 
لحقوق االنسان يف ورشة بعدن

عدن/ سبأ
مرشوع  ملناقشة  تشاورية  ورشة  بعدن  أمس  بدأت 
اإلسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان تنظمها وزارة حقوق 
اإلنسان بالتعاون مع مرشوع دعم حقوق اإلنسان يف املرحلة 

االنتقالية.
وتهدف الورشة يف يومني إىل إكساب 113 مشاركا يمثلون 
القضاء واإلعالم واألمن ومنظمات مدنية وحقوقيني معلومات 
علمية وعملية حول إدماج مخرجات مؤتمر الحوار يف مسودة 
االسرتاتيجية ومناقشة أوراق عمل ألعضاء اللجنة املكلفة 
بإعداد االسرتاتيجية حول اتجاهات اإلسرتاتيجية وخطة 

السلطة املحلية واملكاتب املختصة لتنفيذها عىل الواقع.
ويف االفتتاح نوه وكيل محافظة عدن لشؤون املديريات 
نايف البكري باهتمام وزارة حقوق اإلنسان وسعيها إلرشاك 
اإلنسان  حقوق  إسرتاتيجية  ومناقشة  إعداد  يف  املجتمع 
..مؤكدا أن الوطن يمر بمرحلة صعبة تتطلب تضافر الجميع 

لتجاوزها والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار.
وشدد عىل رضورة اطالع املشاركني يف الورشة عىل وثيقة 
مؤتمر الحوار الوطني املتعلقة بحقوق اإلنسان وتقديم رؤى 
بناءة تسهم يف تطوير مسودة اإلسرتاتيجية وخلق آليات 
تنسيق وتواصل بني الجهات ذات العالقة يف أقاليم الدولة 

االتحادية.
فيما أشار الخبري الوطني باإلسرتاتيجية الوطنية لحقوق 
اإلنسان الدكتور جالل فقرية إىل أهمية دور املنظمات املدنية 
يف منارصة حقوق اإلنسان وخلق رشاكة حقيقة بني رشائح 
املجتمع والجهات الفاعلة يف األقاليم لوضع خطط تنفيذية 

لالسرتاتيجية.
جميع  مشاركة  عىل  اإلنسان  حقوق  وزارة  حرص  وأكد 
الفئات ورشائح املجتمع كافة بما يف ذلك املرأة والشباب يف 
إثراء االسرتاتيجية بما يضمن الحقوق والحريات األساسية 

للجميع.
بدورها أشارت رئيسة لجنة اسرتاتيجية حقوق اإلنسان 
دينا املأمون إىل ان مرشوع دعم االسرتاتيجية يستهدف عىل 
مدى شهر 600 كادر من منظمات املجتمع املدني والحقوقيني 
عن  وممثلني  واإلعالميني  القانون  وخرباء  واألكاديميني 
الالجئني ومنظمات رعاية األطفال والنساء والفئات األشد 

فقرا "املهمشني".
وكان منسق اإلسرتاتيجية حميد رفيق استعرض مستوى 

اإلنجاز يف املرشوع خالل الفرتة املاضية.

تعاون يمني - بريطاين وترتيبات لعقد مؤتمر املانحني يف الـ ٢٤من سبتمرب
وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفري المصري

صنعاء/سبأ
تسلم وزير الخارجية جمال 
نسخة  أمس  السالل  عبدالله 
من أوراق اعتماد السفري يوسف 
الرشقاوي كسفري ومفوض فوق 
العادة لجمهورية مرص العربية 

لدى اليمن.
وزير  رحب  اللقاء  ويف 
املرصي  بالسفري  الخارجية 
الجديد .. متمنياً له التوفيق يف 
تأدية املهام املناطة به عىل أكمل 

وجه.
وأكد استعداد الوزارة تقديم 
كل الدعم والتسهيالت للسفري 

لتنفيذ مهامه.
السفري  أكد  جانبه  من 

الدفع  عىل  حرصه  الرشقاوي 
بالعالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني إىل املستوى املأمول. 

إىل ذلك التقى وزير الخارجية 
أمس  السالل  عبدالله  جمال 
لدى  املتحدة  اململكة  سفرية 

اليمن جني ماريوت.
استعراض  اللقاء  يف  وجرى 
التطورات عىل الساحة اليمنية 
وجهود التسوية الرامية إلنجاح 
وتحقيق  السياسية  العملية 
االصالحات االقتصادية استناداً 
للمبادرة الخليجية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل 

وصوًال لتأسيس الدولة املدنية 
الحديثة.

الرتتيبات  إىل  اللقاء  وتطرق 
اجتماعات  لعقد  الجارية 
 24 يف  املزمع  اليمن  أصدقاء 
هامش  عىل  الجاري  سبتمرب 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم 

املتحدة.
العالقات  عىل  اللقاء  وأكد 
واململكة  اليمن  بني  املتميزة 
يف  اإليجابي  ودورها  املتحدة 
املرحلة  إنجاح  جهود  دعم 
االنتقالية يف اليمن وتعزيز السلم 

واالستقرار.

اللواء الشريف يؤكد أهمية االصطفاف الوطني 
للوصول باليمن إىل بر األمان

صنعاء / سبأ
الداخلية  وزارة  وكيل  أكد 
واملالية  البرشية  املوارد  لقطاع 
الرشيف،  محمد  الدكتور  اللواء 
االصطفاف  أهمية  عىل 
اليمن  أبناء  لجميع  الوطني 
بمختلف توجهاتهم ورشائحهم 
االجتماعية للوصول باليمن إىل 

بر األمان.
ويف املحارضة التي ألقاها عىل 
موظفي مصلحة الدفاع املدني 
التوعية  برنامج  ضمن  أمس 
االصطفاف  بأهمية  األمنية 
اإلدارة  تنظمه  الذي  الوطني 

املعنوي  للتوجيه  العامة 
والعالقات العامة، أشار الوكيل 
الرشيف إىل أن مهمة رجل األمن 
األمن  عىل  الحفاظ  يف  تتمثل 
والسكينة العامة وكذا الحفاظ 
,مؤكدا  والقانون  النظام  عىل 
عىل أن األجهزة األمنية ستظل 
الوطن  عىل  األمني  الحارس 
واملواطن واملكتسبات والثوابت 

الوطنية.
انحياز  رضورة  عيل  وشدد 
صف  إىل  الرشطة  منتسبي 
الوطن وتقديم الخدمات األمنية 
الجميع  لصالح  واالجتماعية 

وآخر  طرف  بني  تمييز  دون 
بهمة  بواجباتهم  يقوموا  وأن 
ويقظة أمنية عالية تتناسب مع 
الوطن  تجاه  املسؤولية  عظم 
الذي يترشف الجميع بخدمته 

واالنتساب إليه.
وقال : والؤنا ال يكون إال لله 
أمنه  عىل  والحفاظ  للوطن  ثم 
ونسيجه  واستقراره  ووحدته 

االجتماعي .
من جانبه أكد رئيس مصلحة 
الدفاع املدني اللواء عيل راصع 
عظيمة  األمن  رجل  مهمة  أن 
األمن  عىل  الحفاظ  يف  وكبرية 

واالستقرار والسكينة العامة بكل 
صدق وإخالص وأمانة دون تحيز 
ألحد والقيام بدورهم املناط بهم 
الخدمات  تقديم  يف  ينبغي  كما 
للمواطنني  واألمنية  الوطنية 
عىل الوجه املطلوب ,ال سيما وأن 
عملية حفظ األمن واالستقرار 
عىل  تقع  العامة  والسكينة 
عاتق رجل األمن باملقام األول 
وبمساعدة كل الرشفاء األوفياء 
يجب  الذين  الوطن  أبناء  من 
عليهم جميعا تحمل املسؤولية 
ووحدته  أمنه  عن  الدفاع  يف 

واستقراره ونظامه الجمهوري.

وزير الصحة يؤكد أهمية تضافر الجهود ملواجهة املشكلة السكانية يف اليمن
 / عبدالخالق البحري

أكد الدكتور/ أحمد قاسم العنيس وزير 
تكاتف  رضورة  والسكان  العامة  الصحة 
ومنظمات  الدولة  مؤسسات  الجميع 
املجتمع املدني والقطاع الخاص ملواجهة 
مخاطر ارتفاع  املؤرشات السكانية يف اليمن 
وتخفيض معدل وفيات األمهات واألطفال.

جاء ذلك يف كلمته التي ألقاها أمس يف مقر 
الجمعية اليمنية للصحة اإلنجابية بصنعاء 
خالل افتتاحه فعاليات اليوم اإلعالمي الذي 
نظمته الجمعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الصحة العامة والسكان واملجلس الوطني 
للسكان واالتحاد الدويل لتنظيم األرسة إقليم 
العالم العربي بحضور الدكتور احمد مكي 
عضو لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس 
عبدالواسع  فتحية  واألستاذة  الشورى 

رئيسة اتحاد نساء اليمن. 
االنجازات  إىل  العنيس  الدكتور  وأشار 
تقوم  التي  املثمرة  واإلسهامات  املتميزة 
بها الجمعية اليمنية للصحة اإلنجابية يف 
دعم جهود وزارة الصحة لتخفيض معدل 
وفيات األمهات واألطفال الرضع والتوسع 
يف مجاالت الصحة اإلنجابية عىل مستوى 

املركزي والطريف، باإلضافة 
صحية  خدمات  تقديم  إىل 
تساهم يف االرتقاء بمستوى 
الصحية  الخدمات  تقديم 
والطبية يف عموم مديريات 

ومحافظات الجمهورية.
من جانبه تطرق الدكتور/ 
عبدالباري عبدالله دغيش 
عضو مجلس النواب رئيس 
للصحة  اليمنية  الجمعية 
اإلنجابية يف كلمته إىل أهمية 
املؤسسات  دور  تفعيل 

املجتمع  ومنظمات  واألهلية  الحكومية 
املدني لتحقيق التنمية الصحية املنبثقة من 
أهداف األلفية التنموية، والعمل عىل توسيع 
خدمات الصحة اإلنجابية يف املناطق البعيدة 
والنائية.. مشيداً  بمستوى التعاون والرشاكة 
الفاعلة بني وزارة الصحة واملجلس الوطني 
للسكان والجمعية اليمنية للصحة اإلنجابية 
ومنظمات املجتمع املدني والذي ينعكس 
يف  الصحية  املؤرشات  تخفيض  يف  إيجابا 

اليمن.
إىل ذلك استعرض الدكتور احمد بورجي 
للسكان  الوطني  للمجلس  العام  األمني 

القضايا واملشاكل السكانية 
بالدنا  منها  تعاني  التي 
والحلول الناجحة ملواجهة 
املشاكل السكانية يف اليمن، 
كما استعرض األستاذ عيل 
نعمان رؤية االتحاد الدويل 
2020م  األرسة  لتنظيم 
عمل  برنامج  ومراجعة 
املؤتمر الدويل والتنمية ملا 
بعد 2015م، ورضورة حشد 
وتفعيل دور املجتمع املدني 
الجماهريي  العام  والرأي 
وأهداف  مبادئ  وتنفيذ  تعزيز  برضورة 
الصحة اإلنجابية وقضايا التنمية الصحية 

يف اليمن.
الدكتور/ احمد عقبات  االفتتاح  حرض 
السكاني  اإلعالم  يف  الوطني  الخبري 
والدكتورة / أسماء الرشعي رئيس التحالف 
والدكتور احمد  املأمونة  الوطني لألمومة 
شجاع رئيس جمعية الجغرافيني اليمنيني 
وعدد من ممثيل منظمات املجتمع املدني 
وأعضاء  االيدز  مرض  أصدقاء  وملتقى 
وشباب الجمعية اليمنية للصحة اإلنجابية 

بصنعاء.


