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العيد الـ٥٢ لثورة الـ٢٦ من سبتم اِّـجيدة

السالل: أمن اليمن يرتبط بشكل قوي بأمن واستقرار دول الخليج العريب واملنطقة
يف افتتاح مؤتمر الخليج العريب والتحديات الراهنة

الرياض/ سبأ
أكد وزير الخارجية جمال عبدالله 
السالل أن أمن اليمن يرتبط بشكل 
الخليج  بأمن واستقرار دول  قوي 

العربي واملنطقة عموماً.
كلمة  يف  الخارجية  وزير  وشدد 
له أمس خالل مشاركته يف " مؤتمر 
الخليج العربي والتحديات اإلقليمية 
" الذي بدأ أعماله أمس يف العاصمة 
السعودية الرياض عىل أهمية وفاء 
الدول املانحة بالتزاماتها وما قطعته 
اليمن ودعم  من تعهدات ملساعدة 
األخ  فخامة  يبذلها  التي  الجهود 
رئيس الجمهورية إلنجاح العملية 
الدولة  قدرات  وتعزيز  االنتقالية 

اليمنية حتى تصل اىل بر األمان.
عن  السالل  الوزير  وتحدث 
تحديات املرحلة االنتقالية يف اليمن 
العربي..  الخليج  أمن  عىل  وأثرها 
دول  يف  األشقاء  بجهود  مشيداً 
الخليج العربي ويف مقدمتهم اململكة 
العربية السعودية التي قدمت الكثري 

ملساعدة اليمن.
كما عرب عن تقدير اليمن لجهود 
األمن  مجلس  يف  األعضاء  الدول 
الدويل وما يقوم به األمني العام لألمم 
املتحدة من خالل مبعوثه الخاص اىل 

اليمن السيد جمال بنعمر.
وحول تحديات املرحلة االنتقالية 
بناء  تحدي  إىل  الوزير  األخ  أشار 
الدولة االتحادية تنفيذا ملخرجات 
الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر 
التوصيات  من  بعدد  خرج  الذي 
ومنها التحول من النظام املركزي اىل 
النظام الفيدرايل وإنشاء ستة أقاليم 

يف الجمهورية اليمنية.
منوهاً بأن الجانب االقتصادي وما 
يمثله من تحد يف الوقت الراهن وعن 

البدء بالتحول نحو النظام الفيدرايل، 
االقتصادية  الصعوبات  إىل  مشريا 
املوارد  بندرة  واملتمثلة  الراهنة 
وتراجع الكميات املصدرة من النفط 
االحتياطية  كمياته  تراجع  بسبب 
من ناحية ومن ناحية أخرى أملح 
للعامل األمني  السلبي  التأثري  إىل 
عىل الوضع االقتصادي نتيجة ملا 
تتعرض له أنابيب تصدير النفط من 
تفجريات وكذلك ما تعرتض له أبراج 

الكهرباء من اعتداءات متكررة.
يف  الخارجية  وزير  واستعرض 
كلمته حالة الوضع األمني والنتائج 
الضارة للتدخالت اإلقليمية الهادفة 
السياسية  العملية  عرقلة  اىل 
وإفشالها وبالتايل إجهاض العملية 
االنتقالية.. منوها اىل خطورة ذلك 
عىل امن اليمن واستقراره ووحدته 

وخطورة ذلك وانعكاساته عىل أمن 
الخليج العربي ككل.

وزير  نائب  دعا  جانبه  من 
األمري  السعودي  الخارجية 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز 
للتصدي للمخاطر والتحديات التي 
تحيط بدول الخليج العربي، واتباع 
منحى متعدد الجوانب ملواجهتها، 
وإنجاز تعاون إقليمي ودويل الحتواء 
والتصدي  املتفجرة،  الرصاعات 

لظاهرة اإلرهاب.
وقال: ظاهرة اإلرهاب باتت تشكل 
وأمن  استقرار  عىل  كبًريا  خطًرا 
املجتمع الدويل ، األمر الذي يتطلب 
تضافر الجهود الدولية يف مكافحة 
وتحصني   ، الخطرية  الظاهرة  هذه 
الجبهة الداخلية يف دولنا ملواجهة 

هذه األخطار يف الدول املجاورة".

وأضاف: هذا املؤتمر يعقد يف ظل 
ظروف حرجة ومخاطر جمة تحيط 
باملنطقة ، السيما وهي تعيش ظروًفا 
بالغة الخطورة وتحديات كبرية لم 
تشهدها منطقتنا من قبل من تفاقم 
األزمات السياسية ، وتفكك البنية 
االقتصادية ، وانهيار األمن وسلطة 
املنطقة،  دول  من  عدد  يف  القانون 
أشكاله  بجميع  اإلرهاب  وانتشار 

والحركات املسلحة املتطرفة.
واستطرد قائال: أن هذه الظروف 
تضاف إىل استمرار الكيان اإلرسائييل 
وعدم  العربية  لألرايض  احتالله 
مصداقيته يف مفاوضات السالم مع 
الدولة  لقيام  الفلسطينية  السلطة 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية 
يف  وإمعانه  الرشيف  القدس 
االعتداءات املتكررة وقتل الشعب 

وتدمري  غزه  قطاع  يف  الفلسطيني 
ممتلكاته يف جرائم ضد اإلنسانية.

وكان قد تحدث يف جلسة العمل 
التعاون  مجلس   " بعنوان  األوىل 
الدولة  وزير  اإلقليمية,  واملتغريات 
للشؤون الخارجية بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة الدكتور أنور محمد 
ملجلس  العام  واألمني  قرقاش, 
العربية  الخليج  لدول  التعاون 
راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور 
الخليج  مركز  ورئيس  الزياني, 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  لألبحاث 

عثمان بن صقر.
وتناول املتحدثون املخاطر التي 
املجلس  وقدرة  املنطقة  تواجهها 
عىل التصدي لها, والدور األسايس 
ملنظومة املجلس يف استتباب األمن 
املنطقة,  تعيشه  الذي  واالستقرار 
توازن  تحقيق  يف  املجلس  وجهود 

إقليمي من خالل عالقات متكافئة.
التطرف  املتحدثون  تناول  كما 
وأثره عىل منظومة املجلس باعتباره 
الذي  األول  األسايس  التحدي 
تواجهه املنطقة, والحث عىل محاربة 
اإلرهاب بشتى أنواعه وتنظيماته, 
والوقوف مع التحالف الدويل الذي 
تقوده الواليات املتحدة األمريكية 
داعش  بتنظيم  يعرف  ما  ملحاربة 
األخرى,  اإلرهابية  والتنظيمات 
باإلضافة إىل الرصاع القائم يف اليمن 

بني الحكومة والحوثيني.
املشارك  اليمن  وفد  ويضم  هذا 
الخارجية  وزارة  وكيل  املؤتمر  يف 
للشؤون السياسية الدكتور حميد 
العوايض ونائب رئيس دائرة مكتب 
وزير الخارجية الدكتور فضل عىل 
سفارة  بأعمال  والقائم  املقحفي 

اليمن بالرياض زين القعيطي.

السعودية تجدد دعمها لجهود الرئيس هادي 
يف الحفاظ على األمن واالستقرار ووحدة اليمن

إىل  وقوفها  السعودية  العربية  اململكة  جددت 
جانب اليمن ودعمها لجهود األخ الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية بما يحقق أمن 
واستقرار ووحدة اليمن وبناء اليمن الجديد الذي 

يتطلع له جميع أبنائه.
الخارجية  وزير  نائب  لسان  عىل  ذلك  جاء 
بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  األمري  السعودي 
جمال  الخارجية  وزير  لقاء  خالل  عبدالعزيز 
عبدالله السالل به أمس عىل هامش أعمال مؤتمر" 
املنعقد  اإلقليمية"  والتحديات  العربي  الخليج 

حالياً يف العاصمة السعودية الرياض.
التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
تطويرها  وسبل  الجارين  البلدين  بني  األخوي 

وتعزيزها بما يخدم مصالح الشعبني الشقيقني.
اليمن  يف  الوضع  تطورات  الحديث  وتناول 
والجهود التي يبذلها الرئيس هادي إلنهاء األزمة 
السياسية الراهنة يف البالد عرب الحوار السيايس 
للمبادرة  وفقا  السياسية  العملية  وإنجاح 

الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار 
للمصالحة  دعوته  عن  فضال  الشامل،  الوطني 
واالصطفاف الوطني، ملواجهة مختلف التحديات 

السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية.
وتطرق الحديث إىل التطورات واملستجدات عىل 
وجهات  وتبادل  والعربية  اإلقليمية  الساحتني 

النظر إزاءها.
وقد نقل الوزير السالل إىل نائب الوزير السعودي 
الجمهورية  رئيس  األخ  تحيات  اللقاء  أثناء 
ألخيه خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن 
عبدالعزيز.. مثمنا تثمينا عاليا دعم اململكة العربية 
السعودية الشقيقة املستمر لليمن لتجاوز أزمته 

الراهنة.
وزير  عبدالعزيز،  األمري  حمل  جانبه  ومن 
الخارجية نقل تحيات خادم الحرمني الرشيفني 
إىل الرئيس عبدربه منصور هادي.. مجددا موقف 
اململكة الداعم لليمن وللحفاظ عىل أمنه واستقراره 

ووحدته.

مشهور تناقش مع لجنة معالجة قضايا 
املبعدين آليات تنفيذ اإلجراءات والقرارات

عدن/ سبأ
التقت لجنة نظر ومعالجة قضايا املبعدين عن وظائفهم 
يف املجال املدني واألمني والعسكري باملحافظات الجنوبية 
برئاسة القايض سهل محمد حمزة أمس وزيرة حقوق 

اإلنسان حورية مشهور.
القرار  تضمنها  التي  اللجنة  مهام  اللقاء  وناقش 
الجمهوري رقم (2) لعام 2013م وآليات عملها والصعوبات 
والتحديات التي تواجهها والسبل العملية لتذليل هذه 
الصعوبات التي ما زالت تواجه عمل اللجنة ومنها إنفاذ 
القرارات الخاصة بإعادة املبعدين إىل أعمالهم وتسوية 
أوضاعهم ومستحقاتهم بموجب القرارات الجمهورية بهذا 

الشأن عامي 2013 و2014م .
وأهمية  التعويضات  رصف  عملية  إىل  اللقاء  وتطرق 
الترسيع برصف التعويضات املقرة من قبل اللجنة وفقا 
للضوابط واآلليات املعتمدة واملتفق عليها بموجب أحكام 

القرار الجمهوري بشان املعالجات.
وخالل اللقاء قدم القايض سهل حمزة للوزيرة حورية 
مشهور رشحا مفصال عن آليات العمل التي تتبعها اللجنة 
الخاص  2013م  لعام   2 رقم  الجمهوري  القرار  إلنفاذ 
املحافظات  يف  وظائفهم  عن  املبعدين  قضايا  بمعالجة 
الجنوبية يف املجال املدني واألمني والعسكري وما قطعته 
اللجنة من مراحل يف استقبال ومعالجة تظلمات املبعدين 

وصوال إىل صدور قرارات جمهورية بشان املعالجات .

واستعرض القايض سهل املقصد الوطني واإلنساني 
من إصدار القرار الجمهوري وموجبات إنشاء اللجنة 
والتحديات  املبعدين  ملصلحة  صدرت  التي  والقرارات 
والخطط  اللجنة  مسار  اعرتضت  التي  والصعوبات 
املستقبلية واملهام واألعمال الحالية يف معالجة قضايا 
املبعدين املدنيني واألفراد منتسبي القوات املسلحة واألمن 

.
وثمن القايض سهل زيارة الوزيرة حورية مشهور ملقر 

اللجنة يف عدن وتفهمها ملتطلبات أعمال اللجنة .
من جانبها أكدت الوزيرة حورية مشهور عىل وجود 
الرشاكة وخلق عالقات تعاون مشرتكة ومستمرة تهدف 
إىل إنفاذ القرار الجمهوري الذي يهدف إىل معالجة قضايا 
املبعدين عن وظائفهم يف املحافظات الجنوبية .. مشيدة 

بالجهود املبذولة من قبل أعضاء اللجنة .
لجهود  اإلنسان  حقوق  وزارة  ومساندة  دعم  وأكدت 
اللجنة ومهامها التي تعد جزءا ال يتجزأ من مهام الوزارة .
وأوضحت الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضية نورا 
ضيف الله قعطبي أن الزيارة كانت مثمرة وبناءة وخلص 
فيها أعضاء اللجنة ووزيرة حقوق اإلنسان إىل التأكيد 
لقضايا  خدمة  الرشاكة  وترسيخ  التواصل  أهمية  عىل 
املبعدين،مضيفة أنه تم التوافق عىل اإلجراءات العملية 
بني اللجنة والوزارة ملتابعة القرارات الصادرة من اللجنة 

وسبل الترسيع يف إنفاذها لدى الجهات ذات العالقة.

صياغة الدستور تواصل مناقشة نصوص الهيئات املستقلة

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

الصياغات األولية للمواد الدستورية يف الباب الخاص بالهيئات املستقلة.
وتناولت نقاشات اللجنة أمس النصوص الخاصة بهيئة حقوق اإلنسان، واملجلس الوطني للتعليم 

والبحث العلمي واملجلس األعىل للشباب، وهيئة اإلفتاء، وهيئة الرقابة واملحاسبة.

مؤتمر جامعة إب يوصي بتعزيز دور مراكز 
البحث العلمي يف الجامعات

إب/ سبأ
إب  بجامعة  أمس  اختتمت 
أعمال املؤتمر العلمي التاسع 
الذي نظمته جمعية علوم املياه 
ايام  ثالثة  مدى  عىل  اليمنية 
وبمشاركة عدد من االكاديميني 
وأساتذة وباحثني من مختلف 

الجامعات اليمنية.
من  بعدد  املؤتمر  وخرج 
القرارات والتوصيات الهادفة 
مراكز  ودور  عمل  تعزيز  إىل 
واعتماد  العلمي  البحث 
الدراسات واألبحاث التي تمت 
مناقشتها بالعرض والتحليل 

خالل فرتة انعقاده.
وناقش املشاركون يف املؤتمر 
مجاالت  يف  علميا  بحثا   87
والعلوم  والصيدلة  الطب 
الحياة  وعلوم  الصحية 
البيطري  والطب  والزراعة 
وعلوم البيئة واملياه واملحميات 
علوم  فروع  وباقي  الطبيعية 

الحياة األخرى.
وىف الحفل ألقى محافظ إب 

كلمة  االريانى  محمد  يحيى 
أشار فيها إىل اهمية عقد مثل 
هذه املؤتمرات العلمية ملا لها 
من دور فعال يف خدمة البيئة 
من  واالستفادة  واإلنسان 
هذه  يف  والدراسات  الخربات 
املجاالت وعكسها عىل ارض 

الواقع العميل .
وأضاف املحافظ االرياني: " 
عىل العلماء واملفكرين تحمل 
مسؤولياتهم العلمية والوطنية 
تجاه وطنهم وأمتهم ومستقبل 
البالد من خالل العمل الدؤوب 
تحسني  اجل  من  واملتواصل 
الواقع الحايل املرتكز عىل أسس 

علمية سليمة ومدروسة ".
كما ألقيت يف الحفل كلمتان 
من قبل كل من رئيس جامعة 
عبدالعزيز  الدكتور  إب 
جمعية  ورئيس  الشعيبى 
اللجنة  رئيس  الحياة  علوم 
الدكتور  للمؤتمر  التحضريية 
أن  اىل  أشارتا  نارش  عبدالله 
املؤتمر وقف خالل فرتة انعقاده 

والدراسات  األبحاث  امام 
أعماله  جدول  عىل  املدرجة 
من  العديد  تعالج  والتي 
املتصلة  واملواضيع  القضايا 
بالبحث العميل واعتماد مبدأ 
تنفيذ هذه األبحاث والدراسات 
واملخرجات التي تم اعتمادها 

عىل الواقع العميل.
وأكدت الكلمتان عىل أهمية 
العلمية  املؤتمرات  مثل  عقد 
للوقوف عىل كل جديد يف مجال 
والتخطيط  العلمي  البحث 
الواقع  عىل  لتنفيذها  السليم 
املدربة  كوادرنا  عرب  امللموس 
والتي لها خربات ودراسات يف 

هذه املجاالت.
نائب  االختتام  حرض 
الدكتور  تعز  جامعة  رئيس 
ونائب  صربي  عبدالرحمن 
رئيس جامعة إب الدكتور احمد 
الجويف وعدد من مدراء العموم 
بقضايا  املعنيني  باملحافظة 
املياه وعمداء الكليات وأساتذة 

ودكاترة الجامعة باملحافظة.

مدير مطار صنعاء ينفي صحة 
ما زعمته وسائل إعالمية عن 

توقف رحالت "اإلماراتية"
صنعاء / سبأ

نفى مدير عام مطار صنعاء الدويل خالد 
الشائف صحة ما تناولته بعض وسائل اإلعالم 
حول إيقاف طريان االماراتية لرحالتها من 

واىل مطار صنعاء.
وقال مدير عام مطار صنعاء الدويل لـ(سبأ) 
صنعاء  إىل  اإلماراتية  طريان  رحالت  إن   ":
مستمرة وال صحة لألنباء املنشورة يف بعض 
وسائل األعالم عن توقفها". مؤكدا استمرار 
مطار  إىل  دبي  مطار  من  اإلماراتية  رحالت 
صنعاء والعكس باإلضافة إىل استمرار رحالت 
بقية الخطوط الجوية األخرى منها املرصية 
والقطرية والرتكية األردنية وفالي دبي وطريان 

الخليج وغريها.
ودعا مدير عام مطار صنعاء الدويل، وسائل 
اإلعالم إىل تحري الصحة واملصداقية يف أي 
معلومات تصلها قبل نرشها والحرص عىل 
الطريان  بحركة  املتعلقة  االخبار  استقاء 
من مصادرها.. مرحبا يف ذات الوقت بزيارة 
املحلية  اإلعالم  وسائل  جميع  مندوبي 
املرئية  األجنبية  اإلعالم  وسائل  ومراسيل 
واملسموعة واملقروءة إىل مطار صنعاء الدويل 
لالطالع عن كثب عىل الحركة اليومية للرحالت 

القادمة واملغادرة من وإىل املطار.

تشييع جثامني ٧من شهداء ضحايا 
انفجارات الخميس يف عمران

عمران /سبأ
جثامني  أمس  عمران  محافظة  يف  شيعت 
الذين سقطوا جراء انفجار ثالث  الشهداء 
عبوات ناسفة وضعت يف مواقع مختلفة بمدينة 
عمران الخميس املنرصم وراح ضحيتها سبعة 

مواطنني فضال عن إصابة أحد عرش آخرين.
املحافظة  وكيل  التشييع  موكب  وتقدم 
املسؤولني  من  وعدد  الغويل  عبدالرحمن 
املحافظة،  يف  االجتماعية  والشخصيات 
وشارك يف التشييع جموع غفرية من املواطنني.
األعمال  بهذه  املشيعون  ندد  حني  ويف 
اإلجرامية التي تستهدف قتل النفس املحرمة 
األجهزة  طالبوا  األبرياء..  دماء  وسفك 
األمنية بمضاعفة الجهود لتعقب املتورطني 
عمران  مدينة  شهدتها  التي  التفجريات  يف 

وتقديمهم للعدالة.
بأن  املوىل عز وجل  املشيعون إىل  وابتهل 
يتغمد الشهداء بواسع الرحمة واملغفرة وان 

يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان.


