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"لجنة الدستور" تستكمل مناقشة وإقرار 
نصوص الهيئات املستقلة والجيش والشرطة

صنعاءـ  سبأ
استكملت لجنة صياغة الدستور يف اجتماعها أمس بصنعاء برئاسة 
األولية  الصياغات  وإقرار  مناقشة  الوزير،  إسماعيل  اللجنة  رئيس 

للمواد الدستورية يف الباب الخاص بالهيئات املستقلة.
بديوان  الخاصة  النصوص  حول  أمس  اللجنة  نقاشات  وتركزت 
الزكاة،  وهيئة  اإلقليمية،  والهيئات  للمرأة،  الوطنية  والهيئة  املظالم، 

وهيئة األوقاف.
الصياغات  وإقرار  مناقشة  الدستور  صياغة  لجنة  استكملت  كما 
والرشطة  بالجيش  الخاص  الباب  يف  الدستورية  للمواد  األولية 

واملخابرات العامة.
للنصوص  األولية  الصياغات  الجانب  هذا  يف  النقاشات  وتناولت 
الخاصة باملبادئ العامة، واملواد املتعلقة بالقوات املسلحة، الرشطة، 

املخابرات العامة، واملجلس األعىل للدفاع الوطني.

وزير املالية يلتقي السفري الكوري الجنويب
صنعاء/سبأ

التقى وزير املالية محمد منصور زمام أمس سفري كوريا الجنوبية 
بصنعاء يل يونج هو.

وجرى يف اللقاء بحث التعاون بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
وتطويرها.

وزير الخارجية يبحث مع سفري اسرتاليا غري املقيم التعاون املشرتك
الرياض/ سبأ

التقى وزير الخارجية جمال عبدالله السالل 
العربي  الخليج  مؤتمر"  هامش  عىل  أمــس 
والتحديات اإلقليمية" املنعقد حالياً يف الرياض 

سفري اسرتاليا غري املقيم لدي اليمن .
املواضيع  مناقشة  اللقاء  خــالل  ــرت  وج
املتعلقة بالتعاون الثنائي بني البلدين الصديقني 
باإلضافة  بتعزيزها وتطويرها ’  الكفيلة  والسبل 

إىل القضايا ذات االهتمام املشرتك.
االســـرتايل  السفري  ــدد  ج اللقاء  وخـــالل 
جهود  ومساندته  لليمن  الداعم  بالده  موقف 

رئيس   - هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ 
الجمهورية يف الوصول باليمن إىل بر األمان من 

خالل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
جمال  الخارجية  وزير  وجه  آخر  جانب  من 
السالل ، املسؤولني بالسفارة اليمنية يف الرياض 
املغرتبني  ــاع  أوض لرتتيب  جهودهم  مضاعفة 
اليمنيني وتسهيل جميع معامالتهم وحصولهم 

عىل تصاريح املرور ووثائق العودة إىل الوطن.
أمس  زيارته  خالل  السالل  الوزير  واستمع 
القائم بأعمال السفارة زين محمد  للسفارة من 
حول  رشح  إىل  السفارة  وأعضاء  القعيطي 

الدبلوماسية املناط  مستوى سري العمل واملهام 
بهم .

باألعمال طاقم  القائم  الخارجية  وزير  وحث 
الدبلوماسية  الجهود  مضاعفة  عىل  السفارة 
لتطوير عالقات التعاون الثنائية بني الجمهورية 

اليمنية واململكة العربية السعودية .
عىل  السفارة  أعضاء  السالل  الوزير  واطلع 
مستجدات األوضاع بالساحة الوطنية والجهود 
التي يبذلها رئيس الجمهورية يف إنجاح العملية 
وآليتها  الخليجية  للمبادرة  وفقا  السياسية 

التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل .

زار السفارة اليمنية يف الرياض:

التأكيد على أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هو 
الكفيل بإخراج الوطن إىل بر األمان

استعدادات يف أمانة العاصمة لالحتفال بثورة سبتمرب 
واستقبال عيد األضحى املبارك

 / خليل املعلمي

أوضح املشاركون يف ندوة بعنوان 
"مخاطر وتداعيات املشهد السيايس 
إىل  بالوطن  الخروج  آليات  وسبل 
اإلجماع  أن  ومستقر"  آمن  طريق 
إلخراج  الوحيدة  األداة  هو  الوطني 
واالتجاه  الراهن  الوضع  من  الوطن 
ذات  جديدة  اتحادية  دولــة  لبناء 
الحقوق  ترعى  حديثة  مدنية  أسس 

والحريات لكافة أبناء الشعب.
بالدنا  به  تمر  ما  أن  عىل  وأكــدوا 
الجميع  تكاتف  يتطلب  ظروف  من 
وأحــزاب  جماهريية  منظمات  من 
العنف  نبذ  عىل  والعمل  سياسية، 
والــســالم  املحبة  قيم  وتجسيد 
والقبول  واالستقرار  األمن  وتحقيق 

بالرأي والرأي اآلخر.
نظمها  التي  الندوة  يف  وتحدث 
التاريخية  للدراسات  اليمني  املركز 
"منارات"  املستقبل  واسرتاتيجيات 
أمس كل من الدكتور حمود العودي 
العلفي  عبدالرحمن  واملهندس 
أبو حاتم وعبده ردمان ونور  وحاتم 
حيث  ــاد،  رش وعبدالقوي  باعباد 
حكومة  تشكيل  أهمية  استعرضوا 
أعضاؤها  يتميز  وطنية  كفاءات 
بعيداً  والنزاهة  والخربة  بالكفاءة 
تكون  واملحاصصة،  التقاسم  عن 
الجمهورية،  رئيس  أمــام  مسؤولة 
وتكون من أولوياتها معالجة الوضع 
االقتصادي واألمني وإعادة النظر يف 
الزيادة السعرية األخرية للمشتقات 
والعمل  الفساد  ومكافحة  النفطية 
القانون  فرض  خالل  من  إيقافه  عىل 

كذلك  والسعي  النافذة  والترشيعات 
لبناء  العالية  الهمم  استنهاض  إىل 
تعم  الشوائب، وطناً  من  وطناً خالياً 
إليه  وتنظر  مواطنيه  جميع  املحبة 

من خالل ما يحتاجه البلد.
داعني كل أطراف العمل السيايس 
بمسرية  التمسك  إىل  والــوطــنــي 
الديمقراطي  الــوطــنــي  التغيري 
انطالقاً من اإلجماع الوطني املتمثل 
الخيار  الوطني  الحوار  بمخرجات 
إىل  باليمن  للخروج  واألخري  األول 

بر األمان.
من  بالعديد  الندوة  أثريت  وقد 
قبل  مــن  واملناقشات  ــالت  ــداخ امل
واألكاديميني  السياسيني  من  عدد 
والفعاليات  املنظمات  ومندوبي 
اإلعــالم  ــل  ــائ ووس الجماهريية 

املختلفة.

 / محمد الفائق

أمس  العاصمة  أمانة  يف  عقد 
اجتماع موسع برئاسة وكيل أمانة 
العاصمة لقطاع البلديات والبيئة 
وضم  الشمريي  عائض  املهندس 
والنظافة  االشغال  مناطق  مدراء 
املكاتب  عموم  ومــدراء  واملسالخ 
ملناقشة  األمــانــة  يف  الخدمية 
باالحتفال  الخاصة  االستعدادات 
إىل  سبتمرب  من  الـ26  ثورة  بعيد 
جانب الرتتيبات الخاصة بتنظيم 
حركة املرور واألسواق استعدادات 

الستقبال عيد األضحى املبارك.
واستعرض االجتماع آلية تنفيذ 
واملؤقتة  الدائمة  األســواق  خطة 
املتجولني  والباعة  والبساطني 

الصعوبات  وإزالـــة  وتنظيمها 
مهمات  تواجه  التي  والعراقيل 
الجهات املختصة فضال عن إزالة 
الجمايل  للمظهر  تشوهات  أي 

والحضاري للعاصمة صنعاء.
التنسيق  وأكد االجتماع أهمية 
مع نقابة الباعة املتجولني وبائعي 
مشرتكة  لقاءات  وعقد  اللحوم 
من  ملا  الجاري  األسبوع  خالل 
شأنه اإلسهام يف الحد من اتساع 
التي  املخلفات  وتراكم  التشوهات 

ترض بالصحة والبيئة.
أمانة  ويف االجتماع شدد وكيل 
عىل  الشمريي  عائض  العاصمة 
الجميع  جهود  تكاتف  رضورة 
التنفيذية  األجهزة  يف  وتكاملها 
تعزيز  بهدف  األمانة  يف  املختلفة 
يف  والتنموية  الخدمية  الجوانب 

العاصمة.
مكتب  ــريي  ــم ــش ال ــــه  ووج
املخلفات  بإزالة  العامة  األشغال 
بأول  أوال  األمانة  مديريات  كل  يف 
مختلف  يف  التشوهات  وإزالـــة 
شوارع واحياء العاصمة والحفاظ 

عىل الذوق العام.
آلــيــة عمل  وأقـــر االجــتــمــاع 
إدارات ومناطق املسالخ والنظافة 
عمل  ومواعيد  واملرور  واألشغال 
اللحوم  بائعي  عــىل  املفتشني 
املرافقة  الرقابية  واإلجــــراءات 

لذلك.
كما أقر االجتماع تنفيذ برنامج 
البيئية  القضايا  حول  توعوي 
واالهتمام  الصحة  برامج  وتعزيز 
لكل  شخيص  كسلوك  بالنظافة 

مواطن.

إقرار برنامج توعوي  وآلية عمل لمكاتب النظافة واألشغال والمرور والمسالخيف ندوة حول مخاطر المشهد السياسي الراهن يف اليمن:

وزير الخارجية: مؤتمر التحديات اإلقليمية نجح يف بلورة رؤية موحدة إزاء أمن الخليج واملنطقة
الرياض ـ سبأ

مؤتمر   " أعمال  أمس  اختتمت 
والــتــحــديــات  الــعــربــي  الخليج 
معهد  نظمه  الــذي   " اإلقليمية 
 ، السعودي  الدبلوماسية  الدراسات 
لألبحاث  الخليج  مركز  مع  بالتعاون 
السعودية  العاصمة  يف  ــي  دب يف 
الجمهورية  بمشاركة  ــاض  ــري ال
اليمنية بوفد برئاسة وزير الخارجية 

جمال عبدالله السالل .
السالل يف ترصيح  الوزير  وأوضح 
صحفي لـ (سبأ) ان مؤتمر الخليج 
حقق  اإلقليمية  والتحديات  العربي 
موحدة  رؤية  بلورة  يف  كبريا  نجاحا 
ظل  يف  واملنطقة  الخليج  أمن  إزاء 
واملتغريات  السياسية  التحوالت 

االقليمية والدولية .

والتحديات  األمن  قضايا  وأضاف 
املنطقة  تواجهها  التي  والتهديدات 
تتطلب من جميع دول املنطقة العمل 
لتلك  املحتملة  اآلثار  ملواجهة  سويا 
واالقتصادية  السياسية  التداعيات 
عن  الناتجة  واألمنية  واالجتماعية 

هذه التحوّالت .
دول  تلعب  ان  أهمية  عىل  وشدد 
املنطقة دورا فاعال يف وضع تصورات 
املستقبل ورسم سياساته من خالل 
عربي  خليجي  تحالف  تشكيل 

يخدم مصالح شعوب املنطقة.
اإلرهاب  محاربة  عملية  ان  وأكد 
تحتاج  جماعية  مسؤولية  والتطرف 
وتنسيقها  املنطقة  جهود  تكاتف  إىل 
املجال،  هذا  يف  الدولية  الجهود  مع 
وأن أمن اليمن ودول الخليج مرتبط 

ارتبطا عضويا ويؤثر كل منهما عىل 
قوي  وبشكل  مبارشة  بصورة  اآلخر 

بأمن واستقرار املنطقة العربية .
أن  إىل  الخارجية  ــر  وزي ــار  وأش
املؤتمر شكل فرصة إلطالع املشاركني 
عىل طبيعة التحوالت السياسة التي 
تشهدها الساحة اليمنية والخطوات 
الهامة التي أنجزتها اليمن يف العملية 
للمبادرة  طبقا  االنتقالية  السياسية 
التنفيذية وأهمها  وآليتها  الخليجية 
الشامل  الوطني  الحوار  مخرجات 
ملستقبل  طريق  خارطة  مثل  والذي 
وصوال  اليمنيون  عليه  توافق  اليمن 
عليه  واالستفتاء  الدستور  إلنجاز 
والرئاسية  الربملانية  االنتخابات  ثم 
من  حكيمة  بقيادة  كله  ذلــك  وتــم 
الرئيس عبد ربه منصور هادي  األخ 

رئيس الجمهورية الذي بذل واليزال 
يبذل جهودا حثيثة ومضنية إلنجاز 
دولة  يف  اليمنيون  إليه  يتطلع  ما 
اتحادية مزدهرة وديمقراطية حديثة 
، دولة مؤسسات ونظام وقانون دولة 

العدالة املساواة.
جمال  الخارجية  وزيــر  وأكــد 
يف  املشاركني  ان  السالل  عبدالله 
واملساندة  الدعم  عن  أعربوا  املؤتمر 
لخطوات التحول السيايس يف اليمن 
الجمهورية  رئيس  االخ  لجهود  و 
االنزالق  اليمن  تجنيب  يف  وحكمته 
إىل املجهول بما يحقق امن واستقرار 
الجديد  اليمن  بناء  و  البالد،  ووحدة 
الذي يتطلع له جميع أبنائه، وأكدوا 
دول  أمــن  من  اليمن  أمــن  ان  عىل 

الخليج.

أكد حرص المشاركني يف المؤتمر على دعم جهود الرئيس إلنجاح العملية السياسية يف اليمن


