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العيد الـ٥٢ لثورة الـ٢٦ من سبتم اِّـجيدة

رئيس الجمهورية: مخرجات الحوار يه الضمانة األكيدة ملستقبل اليمن اآلمن واملستقر
تسلم أوراق اعتماد سفراء مصر واريرتيا وهولندا وفرنسا

صنعاء/ سبأ
هادي-  منصور  ربه  عبد  الرئيس  األخ  تسلم 
رئيس الجمهورية أمس أوراق اعتماد كل من سفري 
جمهورية مرص العربية يوسف احمد الرشقاوي 
وسفري دولة اريرتيا محمد شيخ عبدالجليل وسفري 
وسفري  جريفلد  هندريك  الربت  هولندا  مملكة 
جمهورية فرنسا جان مارك جروجران كسفراء 

جدد ومفوضني فوق العادة لبلدانهم يف اليمن .
والتقى األخ الرئيس بالسفراء كال عىل حدة ، 
حيث استقبل السفري املرصي وجرت خالل اللقاء 
مناقشة العالقات األخوية بني البلدين الشقيقني 

وسبل تعزيزها وتطويرها .
اليمنية  العالقات  ان  الجمهورية  رئيس  وأكد 
يف  امتزاج  وهناك  بخصوصية  تتسم  املرصية 
التضحيات من اجل الثورة والجمهورية حيث 
قوة  مثل  سبتمرب   26 لثورة  املرصي  الدعم  كان 
كبرية وانتصارا للثورة اليمنية من اجل النهوض 
باليمن ، بعد ان عانى من العزلة والحكم الكهنوتي 
البائد الذي فرض التخلف والجهل وكانت ثورة 

سبتمرب البارقة التي أرشقت عىل الشعب اليمني 
وتلتها ثورة الرابع عرش من أكتوبر يف ظرف قصري 
املرصي  الشعب  بدعم  اليمني  الشعب  وتحرر 
شماال وجنوبا وهو ما أنجز لليمن مكاسب كبرية 

ومتغريات عظيمة تواكب معطيات العرص .
وحمل األخ الرئيس سفري جمهورية مرص الجديد 
التحايا إىل الرئيس عبدالفتاح السييس وتمنياته 
له بالتوفيق والنجاح يف مهامه الوطنية العظيمة.

فيما عرب السفري املرصي عن الشكر والتقدير لألخ 
الرئيس لهذا االستقبال والحفاوة البالغة ناقال 
لألخ الرئيس تحايا وتمنيات الرئيس عبدالفتاح 
السييس.. مؤكدا انه سيعمل كل ما يف وسعه من 
اجل تعزيز العالقات بني البلدين وتطويرها إىل 

آفاق أوسع.
ويف لقاء رئيس الجمهورية بالسفري االريرتي 
محمد شيخ عبدالجليل.. عرب األخ الرئيس عن 
ترحيبه بتعيينه سفريا جديدا يف اليمن .. متمنيا 
له التوفيق والنجاح وبما يعزز العالقات الثنائية 

بني البلدين الجارين .

مجاالت  يف  التعاون  تعزيز  أهمية  إىل  وأشار 
مكافحة اإلرهاب والصيد البحري .. الفتا إىل أن 
مجاالت الصيد تحتاج اهتمام خاص كونها ثروة 
متجددة يجب املحافظة عليها وعدم استخدام 
أدوات الجرف الجائرة التي تسبب أرضارا كبرية 
يف البيئة البحرية جراء سوء االستخدام الذي 

يكلف كثريا.
وأكد أن العالقات األخوية بني البلدين الجارين 
 .. أفضل  مستقبل  وينتظرها  باستمرار  تتطور 
وحمل األخ الرئيس السفري االريرتي التحايا إىل 
الرئيس أسيايس افورقي وتمنياته لدولة اريرتيا 

الصديقة املزيد من التطور واالزدهار .
فيما نقل السفري االرتريي الجديد تحايا الرئيس 
أسيايس افورقي إىل األخ الرئيس عبد ربه منصور 
هادي ... معربا عن شكره الجزيل لألخ الرئيس وأكد 
انه سيعمل كل ما بوسعه من اجل تطوير العالقات 

بني البلدين الجارين.
إىل ذلك تسلم األخ الرئيس أوراق اعتماد سفري 
مملكة هولندا الربت هندريك جريفلد الذي رحب 

به األخ الرئيس .. مشريا إىل أن العالقات بني اليمن 
وهولندا عالقات متينة وتاريخية ولهولندا بصمات 
مختلف  يف  الجاري  التعاون  خالل  من  رائعة 

املجاالت خاصة الصحة والزراعة .
تقدمها  التي  واملساعدات  بالتعاون  وأشاد 
اليمن من  .. مشريا إىل ما تعانيه  هولندا لليمن 
ظروف وأوضاع معقدة جراء األزمات االقتصادية 

والسياسية واألمنية .
ومستجداتها  األوضاع  تطورات  واستعرض 
تعاون  إىل  بحاجة  اليمن  أن  مؤكدا   .. الراهنة 
املجتمع الدويل واستمرارية وديمومة النشاطات 
واملساعدات التي تقدمها هوالندا لليمن يف مختلف 

املشاريع .
التي  الجغرافية  االستثنائية  باألهمية  ونوه 
يتمتع بها اليمن وارتباط ذلك باملصالح التجارية 
واالقتصادية وحمل السفري نقل تحاياه وتقديره 
السفري  وعرب  الكسندر,  ويليم  هولندا  ملك  إىل 
الجديد عن ارتياحه الكبري ورسوره لتكليفه بهذا 

املنصب ألول مرة يف اليمن .

وقال: أننا نعترب اليمن بلد جميل ورائع ويحظى 
باحرتام كبري لدى ملك هولندا والشعب الهوالندي 
.. مؤكدا انه سيعمل من اجل تعزيز العالقة وتقديم 
املساعدات .. مشريا إىل انه سيعمل من اجل املزيد 

من تقديم املساعدات لليمن.
إىل ذلك تسلم األخ الرئيس أوراق اعتماد سفري 

جمهورية فرنسا الجديد جان مارك جروجران .
ويف اللقاء عرب األخ الرئيس عن تقديره البالغ 

ملواقف جمهورية فرنسا إىل جانب اليمن .
االستثمارات  من  العديد  هناك  أن  إىل  وأشار 
منوها   .. توتال  رشكة  منها  اليمن  يف  الفرنسية 
تتطور  التي  فرنسا  مع  التاريخية  بالعالقات 
باستمرار, وأكد أن نشاط السفري الفرنيس فرانك 
العضوية  الدول دائمة  جيلة مع زمالئه سفراء 
يف مجلس األمن كان مهما .. معربا عن أمله يف أن 
يستمر هذا النشاط من اجل استكمال املبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية املزمنة بصورة نهائية 

ووفقا ملا هو مرسوم .
الحوار  أن مخرجات  إىل  الرئيس  األخ  وأشار 

الوطني الشامل هي الضمانة األكيدة ملستقبل 
عليها  اجمع  التي  وهي  واملستقر  اآلمن  اليمن 
الشعب اليمني بكل أطيافه ومشاربه وبمساندة 
األمم املتحدة واملجتمع الدويل, محمال السفري نقل 

تحاياه إىل الرئيس فرانسوا هوالند .
عن  الجديد  الفرنيس  السفري  عرب  جانبه  من 
التقدير البالغ لألخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
العالقات  تعزيز  اجل  من  سيعمل  انه  مؤكدا   ..
املشرتكة بني البلدين الصديقني وسيبذل قصارى 
جهده مع زمالئه من سفراء الدول الخمس دائمة 

العضوية من اجل تحقيق النجاحات املطلوبة.
هذا وقد جرت للسفراء الجدد املراسم املعتادة 

يف مثل هذه املناسبات.
حرض مراسم تسلم أوراق االعتماد األخوة وزير 
الخارجية جمال عبدالله السالل وأمني عام رئاسة 
ورئيس  البطاني  منصور  الدكتور  الجمهورية 
العامري  صالح  حسني  الرئاسة  مراسم  دائرة 
ورئيس دائرة املراسم بوزارة الخارجية عبدامللك 

االرياني.

"رئيسية" الشورى تقدم تصورات ملعالجة األزمة الراهنة
تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ومناقشة مشروع الدستور وإعداد ميثاق شرف إعالمي

صنعاء/ سبأ
واصلت اللجنة الرئيسية ملجلس الشورى 
عبدالرحمن  األخ  املجلس  رئيس  برئاسة 
محمد عيل عثمان، يف اجتماعها االستثنائي 
أمس مناقشة التطورات الجارية عىل الساحة 

الوطنية.
وأقر االجتماع تصورات خاصة بشأن الوضع 

الراهن يف البالد، تضمنها البيان التايل:
واملهام  الوطنية،  املسؤولية  من  "انطالقاً 
الشورى.  ملجلس  والقانونية  الدستورية 
اتخاذ  يف  الدستورية  الهيئات  لدور  وإعماًال 

القرار.
واستخالصاً ملجمل اآلراء املتداولة، لإلسهام 
يف معالجة األوضاع العامة وتاليف املزيد من 
األزمات. واتساقاً مع مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل تقدم اللجنة الرئيسية ملجلس 
الشورى، تصورات متعلقة بمساعي الخروج 

من األزمة الراهنة، عىل النحو التايل:
أوالً: تشكيل الحكومة الجديدة

1 - تدعو اللجنة الرئيسية ملجلس الشورى 
إىل تنفيذ ما تضمنته املبادرة املُقّرة يف اللقاء 
الوطني املوسع يوم الثاني من سبتمرب 2014م 
إذ نصت عىل تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وتسمية أعضائها وفقاً ملبادئ الحكم الرشيد، 
وبما يتفق مع مخرجات الحوار الوطني. عىل 
أن يتوفر يف رئيس الحكومة معايري: التخصص 
االقتصادي واإلداري، االستقاللية، والكفاءة 

والنزاهة.
2 - ُتكّرس الحكومة القادمة برنامج عملها 
االقتصادية  االختالالت  ملعالجة  وجهودها 
يف  النظر  إعادة  فيها  بما  القائمة.  واألمنية 
معاناة  لتخفيف  النفطية  املشتقات  أسعار 

املواطنني.
ثانياً: مناقشة مرشوع الدستور:

تويص اللجنة الرئيسية ملجلس الشورى، 
إنجاز  يف  الدستور  صياغة  لجنة  بمسارعة 

مرشوع الدستور، وإخضاعه للمناقشات العامة 
يف الفعاليات الجماهريية ومنظمات املجتمع 
إجراء  ثم  عليه،  لالستفتاء  تمهيداً  املدني، 
االنتخابات الرئاسية والربملانية عقب ذلك، 

طبقاً لآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ثالثاً: الوضع السيايس واإلعالمي الراهن:

1 - إذ تؤيد اللجنة الرئيسية ملجلس الشورى 
جهود ومساعي احتواء املوقف، فإنها تؤكد 
رضورة التزام مسار التفاوض السيايس، وعدم 

خروجه عن النطاق الوطني، تحاشياً للوقوع 
يف أي منزلقات خطرة.

2 - ويف سبيل إزالة التوتر القائم، تدعو اللجنة 
الرئيسية مختلف األطراف السياسية إىل الكفِّ 

عن التصعيد اإلعالمي والسيايس.
3 - وتويص اللجنة الرئيسية بإعداد ميثاق 
رشف إعالمي، يتم توقيعه من جميع األطراف 

السياسية.
والله ويل التوفيق."

رئيس مجلس النواب يهنئ نظريه املكسيكي

وزير الخارجية يستعرض مع  مبعوث اململكة 
املتحدة جهود إنجاح العملية السياسية

صنعاء/ سبأ
بعث رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي برقية تهنئة إىل رئيس الربملان املكسيكي 
بيوم  الصديق  املكسيكي  الشعب  احتفاالت  بمناسبة  اغوستيني فيريا وذلك  فرانسيسكو 

االستقالل.

صنعاء / سبأ
عبدالله  جمال  الخارجية  وزير  التقى 
الخاص  املبعوث  بصنعاء  أمس  السالل 
لحكومة اململكة املتحدة لدى اليمن وعمان 

آالن دنكان.
وجرى خالل اللقاء استعراض مستجدات 
االوضاع يف اليمن والجهود الرامية إلنجاح 
االصالحات  وتحقيق  السياسية  العملية 
عىل كافة االصعدة باالستناد اىل مخرجات 
الحوار الوطني ونصوص املبادرة الخليجية 
والنهوض  الحديثة  اليمنية  الدولة  لبناء 

بمؤسساتها.
وتطرق اللقاء اىل الجهود املبذولة يف محاربة 
تنظيم القاعدة االرهابي وانعكاسات ذلك 

االقتصادي  االستقرار  دعائم  ارساء  عىل 
واالجتماعي.

كما بحث اللقاء الرتتيبات الجارية لعقد 
اجتماعات أصدقاء اليمن يف الرابع والعرشين 
هامش  عىل  الجاري  سبتمرب  شهر  من 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة وما 
تسعى اليمن اىل ايصاله من رسائل وطنية يف 

ذلك املحفل الدويل الهام.
وتم التأكيد يف اللقاء عىل رضورة تضافر 
جهود كافة االطراف الوطنية ودعم االشقاء 
الدويل  املجتمع  يف  والفاعلني  واألصدقاء 
لليمن وجهود رئيس الجمهورية ال سيما يف 
ظل التحديات املاثلة عىل الصعيد السيايس 

واألمني واالقتصادي.

السعدي يؤكد أهمية التعاون لتعميم مبادئ 
العدالة االجتماعية يف السياسات العربية

انطالق أعمال الدورة الوزارية للجنة االسكوا يف تونس

صنعاء/ سبأ
تشارك الجمهورية اليمنية بوفد 
والتعاون  التخطيط  وزير  برئاسة 
الدويل الدكتور محمد السعدي يف 
الدورة الوزارية الــــ 28 للجنة األمم 
املتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا (اإلسكوا) التي انطلقت 
أعمالها أمس يف العاصمة التونسية 
وتستمر خالل الفرتة (18-15) من 
سبتمرب 2014م تحت عنوان "العدالة 
العامة  السياسات  يف  االجتماعية 

للدول العربية".
والتعاون  التخطيط  وزير  وأكد 
السعدي  محمد  الدكتور  الدويل 
يف ترصيح لـ ( سبأ ) أن الدورة الـ 
عىل  الضوء  ستسلط  لالسكوا   28
بناء  يف  العربي  التعاون  أهمية 
تستجيب  جديدة  إنمائية  نماذج 
للعدالة  العربية  الشعوب  ملطالب 

االجتماعية واإلنصاف.
أن  إىل  السعدي  الوزير  وأشار 

بناء نماذج إنمائية عربية ناجحة 
وملهمة تمتلك مقومات القدرة عىل 
الشعوب  تطلعات  ومواكبة  تلبية 
العربية بات أمرا ملحا كون املنطقة 
العربية تعيش متغريات نوعية يمكن 
تكريسها يف خدمة مصالح الشعوب 
العربية ، منوها بأن الدورة الحالية 
حواٍر  تحفيز  إىل  تهدف  لالسكوا 
إقليمي حول كيفّية تعميم مبادئ 
الخطط  يف  االجتماعّية  العدالة 
واالسرتاتيجيات  والسياسات 
اإلنمائّية الوطنّية، وإىل بناء توافق 
إقليمي لدفع الجهود الوطنّية يف هذا 

املجال.
وتضمن برنامج الدورة الوزارية 
حوار  حلقات  أربع  العام،  لهذا 
يشارك  املستوى  رفيعة  مفتوحة 
فيها شخصّيات وزارّية وفكرّية بارزة 
والنهج  االجتماعّية  العدالة  حول 
والسياسات  الجديد؛  اإلنمائي 
للعدالة  الداعمة  االقتصادّية 

االجتماعّية؛ والعدالة عرب األجيال 
والنفاد إىل املوارد الطبيعّية؛ والعدالة 

االجتماعّية- املتابعة والقياس.
أعمال  جلسات  سيتخلل  كما 
الدورة الحالية استعراض خارطة 
التطّورات االقتصادّية واالجتماعّية 
 2013) للفرتة  العربّية  املنطقة  يف 
- 2014م) ونتائج املنتدى العربي 
التنمية  حول  املستوى  الرفيع 
املستدامة الذي عقد يف عّمان من 2 
إىل 4 أبريل 2014م تنفيذاً لقرارات 
للتنمية  املتحدة  األمم  مؤتمر 
املستدامة ريو20+؛ وعرض األنشطة 
إحياًء  االسكوا  بها  تقوم  التي 
للسنة الدولّية للتضامن مع الشعب 
والتداعيات   (2014) الفلسطيني 
االقتصادّية واالجتماعّية لالحتالل 
اإلرسائييل عىل الشعب الفلسطيني 
يف األرايض املحتّلة؛ وعرض مرشوع 
اإلطار االسرتاتيجي لالسكوا لفرتة 
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الزوبة: مخرجات الحوار مثلت نموذجا متقدمًا 
للعملية الديمقراطية ونقلة تاريخية لحياة اليمنيني

تدشني حملة مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار

صنعاء / سبأ
الحوار  ملؤتمر  العامة  األمانة  دشنت 
الوطني رسميا، أمس يف العاصمة صنعاء 
حملة "مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار" التي 

تستمر ثمانية أسابيع.
وأوضحت نائب أمني عام الحوار الوطني، 
الدكتورة أفراح الزوبة، خالل حفل التدشني 
الذي نظمته األمانة العامة للحوار بالتعاون 
مع املعهد الديمقراطي للشؤون الدولية ،عىل 
هامش االحتفال باليوم العاملي للديمقراطية، 
أن الحملة تهدف إىل توسيع معارف الناس 
حول مخرجات الحوار ببساطة باعتبارها 

"املادة الرئيسية للدستور الجديد لليمن".
تنفيذ  "مطلبي  حملة  أن  إىل  وأشارت 
أولية  تعترب  الوطني"  الحوار  مخرجات 
األولية  املسودة  نزول  ملرحلة  استباقا 
للدستور الجديد قبل االنتهاء منه وإنزاله 

لالستفتاء.
مؤتمر  مخرجات  :"إن  الزوبة  وقالت 
يف  متقدما  نموذجا  تمثل  الوطني  الحوار 
العملية الديمقراطية ونقلة تاريخية كبرية 

يف حياة اليمنيني".
ولفتت إىل أن األمانة العامة للحوار تعمدت 
بمخرجات  التوعوية  الحملة  هذه  إطالق 
الحوار يف الوقت الحايل إلدراكها بأن هذه 
املخرجات تعد الوسيلة الوحيدة ملعالجة 
االنسداد يف األفق السيايس ومواجهة نذر 
العنف والرصاع بما يسهم يف حشد الجهود 
والطاقات الوطنية للتوجه نحو هذا املرشوع 
بها  انجزت  التي  التوافق  وروح  الكبري 
املكونات السياسية واملجتمعية أهم وثيقة 
يف تاريخ اليمن املعارص، ورسمت فيها مالمح 

الغد الذي يطمح إليه كل اليمنيني.
الوطن  يغادر  أن  رضورة  عىل  وشددت 
املخاضات املؤملة لعملية التحول الديمقراطي 
والبدء بمرحلة البناء والتنمية وتعزيز دعائم 
التشارك، الفتة إىل أن "مخرجات الحوار 
تشكل خارطة طريق كفيلة بتهيئة الظروف 

واملناخات إلنجاح التجربة االتحادية".
من جانبها، قدمت مدير وحدة املشاركة 
الحوار  ملؤتمر  العامة  باألمانة  املجتمعية 
حول  موجزا  عرضا  غانم،  سحر  الوطني 

أهداف الحملة واملسار الزمني لها واألنشطة 
واآلليات  االسرتاتيجيات  وكذلك  املرافقة 

لتنفيذها.
تهيئة  عىل  ستعمل  الحملة  أن  وبينت 
املجتمع اليمني الستقبال املسودة األولية 
للدستور الجديد، ورفع الوعي بمخرجات 
الحوار الوطني وضمانات تنفيذها، مشرية 
النساء  فيها  ستشارك  الحملة  أن  إىل 
والشباب ومنظمات املجتمع املدني ورشكاء 

اليمن الدوليون ومختلف وسائل اإلعالم.
وقالت:" إن الحملة تتضمن تنفيذ حمالت 
وكذلك  فنية  مهرجانات  وإقامة  إعالمية، 
تسيري قوافل ملختلف املحافظات، وإقامة 
الخطباء  وتوعية  الشعرية،  املناظرات 
الحوار  مؤتمر  وثيقة  بأهمية  والواعظات 
الوطني والتأكيد عىل أنها ال تتعارض مع 

أحكام الرشيعة اإلسالمية".
عقب ذلك أقيم معرض للفن التشكييل 
للتوعية  تلفزيونية  فالشات  عرض  وكذا 
عىل  عالوة  الوطني  الحوار  بمخرجات 

معرض مصغر ملطبوعات الحوار الوطني.

محافظ شبوة يشدد على ضرورة اتخاد 
التدابري الالزمة ملنع تكرار الحوادث األمنية

 / عيدروس الخليفي
شدد محافظ شبوة ، أحمد عيل باحاج ، عىل 
رضورة اتخاذ اإلجراءات والتدابري األمنية الكفيلة 
بمنع تكرار الحوادث األمنية التي تيسء للمحافظة.
وقال املحافظ خالل ترؤسه اجتماعا موسعا 
ضم مدير أمن املحافظة العميد عوض سالم ذيبان 
، وأمني عام  ، ومدير عام عتق عيل محمد عامر 
املجلس املحيل عادل الخليفي:  إن السلطة املحلية 
باملحافظة لن تتهاون يف اتخاذ كافة اإلجراءات 
بأعمال  يقومون  من  لكل  الرادعة  القانونية 
واإلستقرار  األمن  زعزعة  إىل  تهدف  وترصفات 

باملحافظة وتعرقل عملية التنمية فيها.
كافة  ستمنح  املحلية  السلطة  أن  مؤكدا 
الصالحيات للمجلس املحيل بعتق للقيام بدوره 
املنشود يف خدمة وتنمية املديرية وحفظ أمنها 
بالتعاون مع اللجنة األمنية باملحافظة باعتبار 
عتق عاصمة املحافظة ويتواجد فيها السكان من 

مختلف املديريات واملحافظات.
من جانبه أكد مدير عام عتق ، عيل محمد عامر 
، رضورة اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة بحق 
من يقومون باألعمال املخلة باألمن واإلستقرار 
داخل مدينة عتق دون اي تمييز بني عامة املواطنني 

ومسؤويل الدولة.


