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وكذلك ستؤدي إىل اتفاق سيايس ما بني 
جميع األطراف السياسية وتم تسميتها 
لجنة  تتقيد  بحيث  واضـــح،  بشكل 

صياغة الدستور بمخرجات الحوار".
وثمن بنعمر الجهود التي تبذلها اللجنة 
إلنجاز املهام املناطة بها، منوها بالشوط 
الظروف  رغــم  اللجنة  قطعته  ــذي  ال

األمنية والتحديات املحدقة باليمن.
اليمني  الشعب  أبــنــاء  كــل  أن  ــد  وأك
صياغة  للجنة  وتطلع  برتقب  ينظرون 
الدستور باعتبار إنجازه يعترب تتويجاً 
يف  السياسية  العملية  لنجاح  وضماناً 

اليمن.
صياغة  لجنة  رئيس  أوضح  جانبه  من 
الجهود  الوزير  إسماعيل  الدستور 
التي تبذلها اللجنة إلنجاز عملها، وما 
تم الوصول إليه يف إطار املهام املسندة 

إليها حتى اليوم.
تحت  نفسها  وضعت  اللجنة   ": وقال 
إلنجاز  البداية  منذ  الــوقــت  ضغط 
املسودة األوىل، وابتدأت بفرز مخرجات 
الحوار ومن ثم تشكيل مجموعات تعمل 
تشكيل  ثم  املوضوع،  نفس  صياغة  يف 
موزعة  أبــواب  لصياغة  مجموعات 
اللجنة،  لخطة  وفقاً  املجموعات  عىل 
للجنة  عامة  اجتماعات  ذلك  وأعقب 
كبرية  بجهود  حالياً  انعقادها  يتواصل 
واستثنائية".. مؤكداً أن مرجعية اللجنة 
يف  تتمثل  الدستور  ملواد  صياغتها  يف 

مخرجات الحوار الوطني الشامل.

ولفت رئيس لجنة صياغة الدستور إىل 
أن جميع أعضاء اللجنة يعملون بروح 
حجم  ويستشعرون  الواحد  الفريق 
املسؤولية امللقاة عىل كاهلهم، ويبذلون 
جهوداً كبرية إلنجاز املهام املناطة بهم 
األمم  توليه  ما  مثمنا  مثىل..  بصورة 
املتحدة من اهتمام لتقديم الدعم الفني 

للجنة
"مكافحة الفساد""مكافحة الفساد"

ــك مــن إجــــراءات للجنة  ــا تــال ذل وم
املناقصات باملؤسسة وعدم إلزام الرشكة 
أقرته  بما  املناقصة  عليها  رست  التي 

اللجنة وفقا ملا ذكرته وكالة سبأ.
نتائج  تقرير  االجتماع  واستعرض 
من  املكلف  للفريق  امليداني  النزول 
والذي  املحافظات  إحدى  إىل  الهيئة 
مليون   177 من  أكرث  توريد  عن  أسفر 
إىل  القات  رضيبة  متأخرات  من  ريال 

خزينة الدولة.
وأقرت الهيئة يف هذا الشأن تكليف فريق 
عمل  خطة  بإعداد  امليداني  النزول 
ملتابعة تحصيل رضائب القات يف عموم 
املحافظات، مؤكدة أهمية إعادة النظر يف 

طريقة التحصيل املخالفة للقانون.
محافظ  مخاطبة  الهيئة  ــرت  أق كما 
املحافظة التي تم النزول إليها الستمرار 
متابعة تحصيل رضائب القات املتأخرة 
لها  ليتسنى  بالنتائج  الهيئة  وموافاة 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه 

ذلك.
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أوكرانيا توافق على منح وضع خاص 
لجزئها الشريق

كييف /أ ف ب
قانون  مرشوع  الربملان  عىل  أمس  بوروشنكو  برتو  األوكراني  الرئيس  عرض 
يعطي مناطق االنفصاليني يف رشق البالد الناطقني بالروسية املزيد من الحكم 

الذاتي يف محاولة لوقف النزاع الدامي.
ومرشوع القانون هذا حول منح "وضع خاص" ملنطقتي دونيتسك ولوغانسك 
يأتي ضمن اتفاق وقف إطالق النار الذي وقع يف 5 سبتمرب بني كييف واملتمردين 

املوالني لروسيا.
وبحسب االقرتاحات التي كشفت عنها الرئاسة فإن مرشوع القانون يشمل 
تشكيل حكومة حكم ذاتي موقنة تتوىل مهامها فور اعتماد القانون ملدة ثالثة 

أعوام.
ويطالبون  كييف  عرض  سريفضون  أنهم  االنفصاليون  أعلن  أن  وسبق 

باستقالل.
وبحسب وسائل إعالم أوكرانية فإن انتخابات محلية يمكن ان تنظم يف 9 

نوفمرب يف مناطق االنفصاليني.
ويعد مرشوع القانون أيضا باملساعدة عىل إعادة بناء البنى التحتية املترضرة 
من جراء خمسة أشهر من املعارك التي أوقعت 2700 قتيل وتقديم مساعدة 

اقتصادية واجتماعية للسكان.
وقالت الرئاسة األوكرانية عىل موقعها االلكرتوني أمس أن هذه االقرتاحات 
أراضيها  ووحدة  دولتنا  "سيادة  يضمن  المركزي  نظام  أمام  الطريق  تمهد 

واستقاللها".
وعرض مرشوع قانون آخر أمس عىل الربملان يمنح عفوا "للمشاركني يف احداث 

دونيتسك ولوغانسك" معقيل املتمردين.
وبحسب الرئاسة فإن مرشوع القانون يعفي املقاتلني من مالحقات إدارية 

وجنائية باستثناء الذين ارتكبوا "أعمال قتل واغتصاب وإرهاب".

زلزال قوي يضرب اليابان
طوكيو/ أ. ف. ب.

 رضب زلزال قوي أمس األول شمال طوكيو هز ناطحات السحاب ومنازل 
العاصمة اليابانية. وحددت الوكالة الوطنية لالرصاد الجوية مركز الزلزال 
البالغة قوته 5,6 درجة يف القسم الجنوبي من منطقة ايباراكي وشعر به سكان 

وسط طوكيو بشكل قوي.
ولم يصدر أي انذار بوقوع تسونامي كما لم ترد اي معلومات عن ارضار يف 
وكالة  معها  اجرته  اتصال  يف  املحلية  السلطات  واعلنت  الحارض  الوقت 
الصحافة الفرنسية "اننا نتحقق من الوضع". ووقعت صدمة اوىل قوية تلتها 

سلسلة من الهزات الشديدة استمرت عرش ثوان.
وذكر عمالء املحطات النووية الذين شعروا باالرتجاجات انهم لم يالحظوا 
اي خلل يف الوقت الحارض. وأوقفت عىل الفور عدة خطوط قطارات وال سيما 
القطارات الرسيعة التي تربط طوكيو بمنطقة فوكوشيما للكشف عىل وضع 

السكك، لكن رسعان ما استؤنفت حركة النقل.
التابع  املبكر  ان نظام االنذار  الزلزال:  املنطقة االقرب اىل مركز  وقال سكان 
املقرر  الزلزال. ومن  الجوية حذرهم بشكل شبه متزامن مع وقوع  لالرصاد 
ان تعقد وكالة االرصاد الجوية مؤتمرا صحافيا الحقا خالل النهار العطاء 

معلومات حول الزلزال.
وتشهد اليابان الواقعة عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية، سنويا 20% 

من اعنف الزالزل التي تسجل يف العالم.

مبادرة بريطانية لالحتفاظ باسكتلندا
لندن/ رويرتز

وقع قادة األحزاب الرئيسية الثالثة يف بريطانيا 
عىل ضمان نقل مزيد من الصالحيات إلسكتلندا 
واختاروا  االستفتاء  يف  االسكتلنديون  صوت  إذا 

البقاء ضمن اململكة املتحدة.
األوىل  الصفحة  عىل  نرش  الذي  التعهد  ووقع 
الوزراء  رئيس  من  كل   Daily Record لصحيفة 

الربيطاني  العمال  حزب  وزعيم  كامريون  ديفيد 
حزب  وزعيم  ــوزراء  ال رئيس  ونائب  مليباند  إد 

الديمقراطيني األحرار نيك كليغ.
ويتألف التعهد من 3 أجزاء، ويعد الجزء األول 
منه بإعطاء "صالحيات جديدة واسعة" للربملان 
يوافق  زمني  جدول  بموجب  وذلك  االسكتلندي 
عليه األحزاب الثالثة يف حال جاء التصويت "بال" 

يف االستفتاء.
وينص الجزء الثاني عىل أن القادة الربيطانني 
اتفقوا عىل أن بريطانيا وجدت عىل اساس ضمان 
املوارد  تقاسم  للجميع عن طريق  الفرص واألمن 

بشكل عادل".
خدمات  بتمويل  فيختص  الثالث  الجزء  أما 
الصحة الوطنية يف اسكتلندا NHS الذي سوف يقع 
عىل عاتق الحكومة االسكتلندية "بسبب استمرار 
االعتماد عىل نظام بارنيت بشأن تخصيص املوارد 
لرفع  االسكتلندي  الربملان  وصالحيات  املالية، 

اإليرادات".
يذكر أن صيغة بارنيت هي الطريقة املستخدمة 
أنحاء  جميع  يف  العام  اإلنفاق  توزيع  لتحديد 

اململكة املتحدة.
وكان رئيس الوزراء السابق غوردون براون اول 
من طرح فكرة هذه التعهدات يف وقت سابق أمس 

األول.
اقليم  وزراء  رئيس  ساموند  اليكس  ــان  وك
اسكتلندا التقى أمس األول مع كبار رجال األعمال 
املؤيدين لالستقالل يف ادنربه، بينما كان كامريون 
الال  من  بمزيد  فيه  يعد  أبردين  يف  خطابا  يلقي 

مركزية.
اسكتلندا  استقالل  إن  األول:  الوزير  وقــال 
سيكون مزدهراً وعادًال، وانتقد "الذعر" يف حملة 

ال لالستفتاء.
من جهته، قال كامريون إنه يريد بكل جوارحه 

بقاء االسكتلنديني جزءا من اململكة املتحدة.
اسكتلندا  قيام  حول  الوعود  "أتفهم  وأضاف: 
مع  أرسع  بشكل  سيأتي  التغيري  أن  إال  مختلفة، 

تصويت ال.


