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إقرار أوليات املواد الدستورية 
للهيئات املستقلة

صنعاء/ سبأ
واصلت لجنة صياغة الدستور يف اجتماعها أمس بصنعاء برئاسة 
رئيس اللجنة إسماعيل الوزير مناقشة وإقرار الصياغات األولية للمواد 

الدستورية يف الباب الخاص بالهيئات املستقلة.
وتركزت نقاشات اللجنة حول النصوص الخاصة بهيئة االنتخابات 
مكافحة  وهيئة  املدنية،  الخدمة  وهيئة  اإلعالم،  وهيئة  واالستفتاء، 

الفساد.
وكانت اللجنة استكملت مناقشة وإقرار الصياغات األولية ملواد الباب 
األول من الدستور املتعلق باألسس السياسية واالقتصادية والثقافية 

واالجتماعية، وكذا مواد الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات.

التقى  السفريين الصيني واأللماين "استئناف الحديدة" تحجز أموال 
7 شركات ومصانع خاصة

اليمن تشارك يف اجتماعات أمن 
املنطقة والخليج بالرياض

 / يحيى كرد

استئناف  نيابة  رئيس  أصدر 
األموال العامة بمحافظة الحديدة 
القريش  سلطان  وضاح  القايض 
العام  من  األول  النصف  خــالل 
حجز  ــرارات  ق  7 2014م  الحايل 
رشكات  سبع  أموال  عىل  تنفيذية 
باملحافظة  خــاصــة  ومــصــانــع 
ــوم  رس ـــداد  س ــن  ع المتناعها 
العامة  املــؤســســة  اشــرتاكــات 

تجارية  سفن  ورسوم  للتأمينات 
وشحن ورصيف وكرين وشفاطات 
للمؤسسة العامة للموانئ بالبحر 
و587  مليوناً   42 البالغة  األحمر 
و321  الفا  و895  رياالً  و972  ألفا 

دوالراً امريكياً.
وأوضــــح الــتــقــريــر الــصــادر 
العامة  األمـــــوال  نــيــابــة  ــن  ع
هذه  أن  الــحــديــدة  بمحافظة 
الصادرة  التنفيذية  ــرارات  ــق ال
أمــوال  عىل  النيابة  رئيس  عن 
تساوي  بما  املذكورين  املكلفني 

كرسوم  عليهم  املفروضة  املبالغ 
للتأمينات  العامة  للمؤسسة 
البحر  ملوانىء  العامة  واملؤسسة 
الغرامات  مع  باملحافظة  األحمر 

املحددة يف القانون.
قراراته  يف  النيابة  رئيس  وأكد 
أن  لها  املحجوز  الجهات  عىل 
الحجز  ــراءات  إج تنفيذ  تبارش  
وفقا  عليها  املحجوز  أموال  عىل 
يفيد  بما  النيابة  وموافاة  للقانون 

تنفيذ القرارات.    

صنعاء/سبأ
العربية  اململكة  إىل  أمس  توجه 
جمال  الخارجية  وزيــر  السعودية 
له  املرافق  والوفد  السالل  عبدالله 

ألمن  اإلقليمي  املؤتمر  لحضور 
أعماله  بدأ  الذي  والخليج  املنطقة 

أمس يف الرياض.
يف  الخارجية  وزيــر  وأوضـــح 

املؤتمر  أن  لـــ(ســبــأ)  تــرصيــح 
سيناقش خالل فرتة انعقاده عددا 
املتعلقة  واملواضيع  األوراق  من 
بالتحديات التي تواجهها املنطقة.

تدشني حملة موسعة إلزالة مخلفات املواجهات املسلحة من شوارع مدينة عمران
عمران /سبأ

املحيل  املجلس  عــام  أمــني  دشــن 
املخلوس  صالح  عمران  بمحافظة 
ــل املــحــافــظــة  ــي ــه وك ــع ـــس وم أم
موسعة  حملة  الغويل  عبدالرحمن 
ومخلفات  الصلبة  املخلفات  إلزالة 
شهدتها  التي  املؤسفة  األحـــداث 

مدينة عمران وتحسني وتزيني شوارع 
املدينة.

يتبناها  التي  الحملة  وتستهدف 
صندوق النظافة والتحسني بالتنسيق 
وقطاعات  املحلية  السلطة  مــع 
املجتمع  ومنظمات  والطالب  الشباب 
املخلفات  جميع  إزالــــة  ــي  ــدن امل

يف  واألتربة  األحجار  من  والعوائق 
واملخلفات  عمران  مدينة  ــوارع  ش
والرتميم  الصيانة  وأعمال  الصلبة 
تمهيدا  الجانبية  واألرصفة  للشوارع 
للبدء بإعادة إعمار املناطق املترضرة 

من املواجهات املسلحة.
وستشمل الحملة التي تنفذ تحت 

شعار "أهمية تحسني مظهر مدينتي" 
والحارات  للمناطق  التحسني  أعمال 
والفرعية  الرئيسة  والـــشـــوارع 

واملناطق الهامة بمدينة عمران.
األمني  أكد  الحملة  تدشني  وخالل 
العام للمجلس املحيل والوكيل الغويل 
بمشاركة  الحملة  هذه  تنفيذ  أهمية 

عاصمة  يظهر  بــمــا  مجتمعية 
الالئق  الحضاري  بالوجه  املحافظة 
أبناء  تعاون  أهمية  عىل  مشددين   ..
املدينة إلنجاح هذه الحملة والحرص 
مدينتهم  نظافة  عىل  الحفاظ  عىل 

باستمرار.

بدء   مؤتمر ومعرض االتصاالت بالشرق 
األوسط يف ديب بمشاركة اليمن

صنعاء/ سبأ
اإلماراتية  دبــي  بمدينة  ــدأت  ب
االتصاالت  ومعرض  مؤتمر  أعمال 
دورته  يف  األوسط  بالرشق  الحرجة 
اليمن ممثلة بأمني  الثانية بمشاركة 
عام املجلس املحيل بأمانة العاصمة 

صنعاء أمني محمد جمعان .
املحيل  املجلس  أمني عام  وأوضح 
بأمانة العاصمة صنعاء لـ (سبأ) أن 
املعرض واملؤتمر الذي يستمر ثالثة 
أيام بمشاركة عدد من الدول العربية 
واألجــهــزة  والهيئات  واألجنبية 

الــخــاص  ــاع  ــط ــق وال الحكومية 
توفر  التي  املتخصصة  والرشكات 
والخدمات  العامة  السالمة  خدمات 
يستعرض  ـــن،  واألم اللوجستية 
أفضل املمارسات واملنتجات العلمية 
والتقنية  والتطبيقية  والبحثية 
الجهات  لتلك  الناجحة  والتجارب 
السلكية  ــاالت  ــص االت مــجــال  يف 
بأحدث  والسيطرة  العمليات  وغرف 

املنظومات االلكرتونية .
عىل  سيبحث  ــه  أن إىل  ـــار  وأش
هامش املؤتمر عدداً من املوضوعات 

التي تتعلق بتعزيز عالقات التعاون 
وعدد  صنعاء  العاصمة  بني  الثنائي 
من عواصم الدول املشاركة يف املؤتمر 
املتخصصة  ــدة  ــرائ ال ــات  ــرشك وال
إقامة  وإمكانية  املجاالت  هذه  يف 
بينها  فيما  مشرتكة  تعاون  اتفاقيات 
الناجحة  التجارب  من  واالستفادة 
لبعض الدول خاصة بعمل البلديات 
األمــنــي  العملياتي  ــب  ــان ــج وال
من  االستفادة  ــدى  وم والخدمي 
تطوير  عىل  العمل  يف  الخربات  تلك 

العاصمة صنعاء .

األكوع يبحث دور  بكني و برلني يف دعم اليمن وجهود بناء الدولة الحديثة
صنعاء /سبأ

الكهرباء  وزيــر  الــوزراء  رئيس  نائب  بحث 
املهندس عبدالله محسن األكوع خالل لقائه أمس 
بصنعاء مع سفري جمهورية الصني الشعبية لدى 
التعاون  عالقات  تعزيز  سبل   " هوا  شانغ  اليمن 
عىل  واملستجدات  والصني  اليمن  بني  الثنائية 

الساحة اليمنية وسبل الخروج منها .
وتناول الجانبان دور دول األصدقاء واألشقاء 
اليمن  لتجنيب  املرحلة  هذه  يف  اليمن  دعم  يف 
الرصاعات ودعم بناء الدولة املدنية الحديثة التي 

ينشدها اليمنيون يف ظل األمن واالستقرار .
مجاالت  تعزيز  إمكانية  إىل  اللقاء  وتطرق 
والبدء  الكهرباء  مجال  يف  البلدين  بني  التعاون 
ــارات  زي نتائج  لتنفيذ  العملية  بالخطوات 
رئيس   - هــادي  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ 

الجمهورية أواخر العام املايض   م للصني .
إىل  الكهرباء  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  وأشار 

يف  الصينية  الخربات  من  اليمن  استفادة  أهمية 
بالوقود  الطاقة  توليد  يف  سواًء  الطاقة  مجاالت 
التقليدي أو الطاقة املتجددة والترسيع بإجراءات 
تعزيز أوجه التعاون املشرتك ، وكذا حل الخالفات 
الصينية  الرشكات  مع  آلخر  وقت  من  تنشأ  التي 
يحفظ  بما  اليمن  يف  املشاريع  من  لعدد  املنفذة 
ويخدم  الصينية  اليمنية  العالقات  ويعزز 

مستقبل التعاون يف املجاالت املختلفة . 
وثمن األكوع دور جمهورية الصني يف إطار الدول 
تعزيز  يف  جهودها  و  الخليجية  للمبادرة  الراعية 
التي  بالتطورات  مشيداً  لليمن،  التحتية  البنية 

شهدتها العالقات اليمنية الصينية التاريخية .
بمستوى  الصيني  السفري  أشاد  جانبه  من 
التطور الذي شهدته العالقات اليمنية الصينية، 
لوحدة  الداعم  بالده  موقف  عىل  التأكيد  مجدداً 
تجاوز  يضمن  وبما  اليمن  واستقرار  ــن  وأم

التحديات والخروج إىل بر األمان.

الكهرباء  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  التقى  كما 
سفري  أمس  االكــوع  محسن  عبدالله  املهندس 
جمهورية أملانيا االتحادية بصنعاء فالرت هاسمن.

التعاون  عالقة  بحث  اللقاء  خالل  وجــرى 
عىل  واملستجدات  واملانيا  اليمن  بني  الثنائية 
التسوية  مسرية  تقدم  وطبيعة  اليمنية  الساحة 
والتحديات  الخليجية  املبادرة  وفق  السياسية 
الراهنة التي تشهدها بعض مناطق اليمن ومنها 

العاصمة صنعاء . 
وبحث اللقاء جوانب التعاون مع وزارة الكهرباء 
بما من شأنه تعزيز عمل املنظومة الكهربائية ورفع 
إمكانية مساهمة ودعم جمهورية  و  التوليد  قدرة 
أملانيا لليمن  يف مجال الكهرباء من خالل العمل 
املحلية  االحتياجات  تخدم  مشاريع  إقامة  عىل 
واالقتصادية وامليض يف  البيئية  الجوانب  ومراعاة 
 " املتجددة  بالطاقة  توليد  محطات  إقامة  بحث 

طاقة الرياح والطاقة الشمسية ".

الكهرباء دور  الوزراء وزير  و ثمن نائب رئيس 
دعم  يف  وجهودها  االتحادية  أملانيا  جمهورية 
الحالية  الظروف  ظل  يف  خاصة  اليمن  ومساندة 
بني  الثنائية  العالقات  أن  ,مؤكداً  تعيشها  التي 
عالقة  وهي  سنة  ستني  من  ألكرث  تمتد  البلدين 

تاريخية وطيدة.
إىل  اليمنية  الحكومة  تطلع  عن  االكوع  وعرب 
املجاالت  يف  األملاني  والدعم  التعاون  من  املزيد 

التنموية املختلفة . 
بالتجربة  األملاني  السفري  أشاد  جانبه  من 
واملعضالت  املشكالت  تجاوز  يف  الفريدة  اليمنية 
لليمن  متمنياً  السلمية،  والحلول  الحوار  عرب 
وبناء  األمان  بر  إىل  والوصول  أفضل  مستقبل 
الحايل  الوضع  واحتواء  الحديثة  املدنية  الدولة 
املبادرة  حققتها  التي  األهــداف  يخدم  وبما 
يف  اليمن  ابناء  فــرص  من  ويعزز  الخليجية 

مستقبل أفضل. تعاون يمني - أمريكي يف المجاالت األمنية

السفري تولر يؤكد استعداد بالده لدعم 
أمن واستقرار اليمن ووحدته

صنعاء - سبأ 
الرتب  حسني  عبده  اللواء  الداخلية  وزير  ناقش 
تولر  ماتيو  بصنعاء  األمريكي  السفري  مع  أمــس 
الصديقني  البلدين  بني  املشرتك  التعاون  مجاالت 
املجاالت  يف  وخاصة   ، وتطويرها  تعزيزها  وسبل 

األمنية .
الذي  بالدور  الداخلية  وزير  أشاد  اللقاء  وخالل 
الجهود  ضمن   ، األمريكية  املتحدة  الواليات  به  تقوم 
املجتمع  يف  والصديقة  الشقيقة  الدول  تبذلها  التي 
الدولة  بناء  نحو  قدما  يف امليض  اليمن  لدعم   ، الدويل 

املدنية الحديثة وتجاوز الصعوبات املختلفة .

بها  تمر  التي  الراهنة  الظروف  أن  الوزير  وأكد 
اليمن تستدعي تكاتف وتعاون جميع أبناء الوطن 
وقابلة  واقعية  بحلول  للخروج  الدويل  واملجتمع   ،
وبما   ، الجميع  قبل  من  عليها  ومتوافق  للتنفيذ 
داخل  األهيل  والسلم  واالستقرار  األمن  يحفظ 

املجتمع .
بصنعاء  األمــريكــي  السفري  جــدد  جانبه  من 
استعداد بالده لتقديم كل ما من شأنه الحفاظ عىل 
االنجرار  من  اليمن  ومنع   ، اليمن  استقرار  و  أمن 
نحو أعمال العنف ، التي ال تخدم اليمن بأي حال 

من األحوال .

اختتام الربنامج التدريبي للكوادر العاملة يف املجال السياحي بسقطرى

"العلماء اليمنيني" بمالزييا تنظم مؤتمرًا دوليًا يف تكنولوجيا املعلومات 

 / عبدالباسط النوعة

الوطني  املعهد  يف  امس  اختتم 
بصنعاء  والسياحة  للفندقة 
والتأهييل  التدريبي  الربنامج 
سقطرى  أرخبيل  محافظة  ألبناء 
 ، السياحي  (اإلرشاد  مجاالت  يف 
اإلنتاج الغذائي ، التنمية البرشية 
املعهد  اقامه  والــذي  واإلداريــة) 
عىل  مدى شهر كامل خالل الفرتة 
سبتمرب   15 وحتى  أغسطس   16
الرتويج  مجلس  من   بدعم   2014
السياحي حيث شارك يف الربنامج 

40 متدربا من أبناء سقطرى .
ويف حفل االختتام الذي حرضه 
الهيئة  رئيس  السياني  مهند  األخ 
عضو  واملتاحف  لآلثار  العامة 
القى   للسياحة   األعىل  املجلس 
للشؤون  السياحة  وزارة  وكيل 
عصام  الدكتور  واإلداريــة  املالية 
حرص  فيها  أكد  كلمة  السنيني 
بالدكتور  ممثلة  السياحة  وزارة 
عىل  السياحة   وزير  سالم  قاسم 
البرشي  الكادر  مهارات  تنمية 
يخدم  وبما  سقطرى  أرخبيل  يف 
الجزيرة  يف  السياحيي  النشاط 
عاملية  سياحية  وجهة  باعتبارها 
متفردة  سياحية  بمقومات  تمتاز 

ونادرة جدا.
الكادر  وتأهيل  تنمية  :إن  وقال 
الحقيقي  املنطلق  هو  البرشي 
الشاملة  التنمية  ــــداث  إلح
من  كوكبة  وتــأهــيــل  فــتــدريــب 
من  واملتحمس  املتعلم  الشباب 
مجال  يف  سقطرى  جزيرة  أبناء 
واإلنــتــاج  السياحي  اإلرشـــاد 
يمثل  البرشية  والتنمية  الغذائي 
يف  السياحة  لتنمية  مهمة  خطوة 

الجزيرة. .
املدير  عــربت  جانبها  ــن  م

الــرتويــج  ملجلس  التنفيذي 
عن  الحريبي  فاطمة  السياحي 
سعادتها البالغة بانجاز وإنجاح 
ألبناء  الــتــدريــبــي  الــربنــامــج 
سقطرى يف املجاالت التي تخدم 

النشاط السياحي للجزيرة  .
وبرامج  خطط  عن  وكشفت 
ومتواصلة  ــة  ــادم ق تاهيلية 
يف  ــادر  ــك ال وتنمية  لــتــدريــب 
تطوير  ــل  اج ــن  أم سقطرى  
وتنمية  القطاع السياحي كرافد 

اقتصادي مهم .

املعهد  عميد  قال  جهته  من 
والسياحة  للفندقة  الوطني 
تقع  املسؤولية  أن  سيف   طالل 
عىل عاتق الجميع يف هذا الوطن 
العملية  تطوير  يف  للمساهمة 
قطاع  يف  والتدريبية  التعليمية 
من  له  ملا  والسياحة  الفندقة 
تقديم  خالل  من  كبرية  أهمية 
يدعم  بما  واالقرتاحات  املبادرات 
القطاع  لهذا  التنمية  مسرية 
ويعزز دور ومكانة اليمن  محليا 

ودوليا.

 / شوقي العبايس 

اليمنيني  العلماء  مجموعة  نظمت 
الطلبة  إتحاد  مع  بالتعاون  البحثية 
اليمنيني يف الجامعة التكنولوجية املاليزية 
ومركز الطالب الدوليني بالجامعة ، املؤتمر 
البحثية الحديثة  الدويل األول لالتجاهات 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  يف 
2014م  سبتمرب   12-13 الفرتة  خالل  وذلك 

يف الجامعة التكنولوجية بماليزيا.
الدكتور  القى  املؤتمر  افتتاح  حفل  ويف 
فيصل الصامت مدير املؤتمر كلمة ترحيبية 
واإلعــداد  التنظيم  بمستوى  فيها  أشاد 
للمؤتمر الذي استمر ملدة تزيد عن خمسة 
أشهر. وكذا الجامعة التكنولوجية املاليزية 

لدعمها املؤتمر واستضافته هذا العام.
الثقايف  املستشار  ـــاد  أش ذلــك  إىل 
إقبال  الدكتور  بماليزيا  اليمنية  بالسفارة 
العلماء  مجموعة  بدور  كلمته  يف  العلس 
اليمنيني  الطلبة  واتحاد  البحثية  اليمنيني 
الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  يف  بالجامعة 
فيها  يشارك  لم  والتي  واملتميزة  الكبرية 
شارك  وإنما  فحسب،  اليمنيون  الطالب 

شقيقة  دول  عدة  من  باحثون  املؤتمر  يف 
وصديقة.

طالبنا  أن  فخور  إنا   ": قائالً  وأضــاف 
تنظيم  عىل  قادرون  والخريجني  الدارسني 
مع  بالتعاون  يقومون  و  املؤتمرات  هذه 
تخرجهم  بعد  حتى  العاملية  جامعاتهم 
تقنية  مجال  يف  جيدة  أبحاث  إلنتاج 
املجاالت".  وبقية  واالتصاالت  املعلومات 
اننا لن نتمكن من تطوير بلداننا ما  مؤكداً 
والدعم  األولوية  العلمي  البحث  نعط  لم 

الالزم.
ازالن  الــربوفــيــســور  ــد  أك جانبه  مــن 
الجامعة  رئيس  نائب  الرحمن،  عبد 
قدم  املؤتمر  أن  املاليزية،  التكنولوجية 
العالم  أنحاء  مختلف  من  للمشاركني 
الفرصة لتبادل الخربات ومعرفة التحديات 
بالتقدم  املتعلقة  الحلول  عن  البحث  و 
املعلومات  وتكنولوجيا  التكنولوجي 
تنظيم  عىل  القائمني  وشكر  واالتصاالت. 
بأن  جدا  فخورون  نحن  وقــال"  املؤتمر 
طالب الدراسات العليا وخريجي جامعتنا 
اصبحوا باحثني وعلماء نسعى إىل إنشاء 
يرسني  كما  معهم.  دائمة  تعاون  عالقات 

اليمنيني بالجامعة  أن اشكر اتحاد الطلبة 
لتنظيمهم العديد من األنشطة األكاديمية 
وأحث  أحسنم!  لقد  األكاديمية.  وغــري 
التكنولوجية  الجامعة  خريجي  جميع 
املاليزية عىل العمل من أجل إقامة تعاون 
املشاريع  يف  سيما  وال  معنا،  األجل  طويل 
أنه  أعتقد  الكبري.  التأثري  ذات  البحثية 
عىل  قادرون  نحن  املؤتمر،  هذا  خالل  من 
واالبتكارية  البحثية  االتجاهات  تحديد 
بني  تعاون  شبكة  وإقامة  املعارف  تبادل  و 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  الباحثني 

واالتصاالت ".
يذكر أن املؤتمر ناقش 54 ورقة عمل يف 
واالتصاالت،  املعلومات  تقنية  مجاالت 
بحضور مايزيد عن مائة باحث من مختلف 
شقيقة  دول  من  وكذا  املاليزية  الجامعات 
وصديقة مثل باكستان، والهند، ونيجرييا، 
والجزائر، والسعودية، والسودان، وإيران، 

واألردن.
بتنظيم  أعماله  اختتم  قد  املؤتمر  وكان 
ورشة عمل يف اليوم الثاني للمؤتمر قدمها 
الربوفيسور رسيكانتا باتريك رئيس معهد 

انرتساينس لإلدارة والتكنولوجيا.


