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مناقشة أنشطة مجموعة توتال 
العاملية باليمن

باريس/سبأ
التقى وزير النفط واملعادن حسني الرشيد الكاف 
ــط يف  ــرشق األوس ــرة ال أمــس يف باريس رئيس دائ

مجموعة توتال العاملية ستيفن ميتشل .
جرى خالل اللقاء استعراض سري أنشطة الرشكة 
يف مجال استكشاف وإنتاج النفط يف القطاعات التي 

تعمل فيها يف اليمن خاصة سري العمل يف القطاع 10.

مناقشه تعزيز التعاون بني اليمن واالتحاد 
األورويب حول دعم املرحلة االنتقالية

صنعاء /سبأ
التقى نائب وزير الخارجية أمري سالم العيدروس 
أمس القائم بأعمال ممثل بعثة االتحاد األوروبي لدى 

اليمن كرستيان يتزلسربجر.
وبحث اللقاء العالقات الثنائية بني اليمن واالتحاد 
لبالدنا  االتحاد  ودعــم  تعزيزها  وسبل  ــي  األوروب

لتجاوز املرحلة الحرجة التي تمر بها.

أكاديميون وباحثون يؤكدون ضرورة 
تفعيل مشاركة املرأة يف صنع القرار 

 / عبدالخالق البحري

 أكد عدد من األكاديميني والباحثني يف ختام فعاليات 
الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه 
املدني الديمقراطي "مدى" عىل رضورة إيجاد آليات 
مشرتكة ملتابعة تفعيل مشاركة املرأة يف صنع القرار 

ووضع الخطط واالسرتاتيجيات..
أكاديمياً وممثلو عدد  وباحثاً  وطالب 30 مختصاً 
الختامية  الجلسة  يف  املدني  املجتمع  منظمات  من 
املجتمع  رأي  لقياس  ميداني  نزول  تنفيذ  برضورة 
الخطط  يف  املــرأة  مشاركة  أهمية  مجال  يف  املحيل 
يتعلق  فيما  وخاصة  التنموية  االسرتاتيجيات 
ما  ومناقشة  العامة،  والصحة  التعليم  بمجاالت 
يجب  التي  ــراءات  واإلج والسياسات  القوانني  هي 
مراجعتها خالل الفرتة القادمة من خالل اإلصالحات 

القانونية والدستورية..
وناقش املشاركون يف الجلسة الختامية مخرجات 
حلقات العمل السابقة التي عقدت يف كل من صنعاء 
يف  املــرأة  مشاركة  أهمية  ومــدى  والحديدة  وعــدن 
الصحية  اإلسرتاتيجية  والخطط  السياسات 
(الـــوزارات)  املركزي  املستوى  عىل  والتعليمية 
يف  املحلية  واملجالس  التنفيذية  (املكاتب  والطريف 
املرأة  مشاركة  لتفعيل  آليات  املديريات).وعمل 
تعديل  خالل  من  السياسات  تعديل  عىل  والتأكيد 
الربامج االستثمارية وتفعيل املواد القانونية وإعطاء 
باملرأة،  الخاصة  االستثمارية  للمشاريع  األولوية 
والخروج بتوصيات هادفة ترفع إىل الجهات املعنية 
تمت  ما  إذا  االعتبار  بعني  ألخذها  العالقة  وذات 

اإلصالحات يف كافة الهيئات واملرافق..

 "االنتخابات" تستعرض لوائح ونظم األحزاب 
السياسية يف عدد من األنظمة الفيدرالية

 تعاون بني مجلس االعتماد األكاديمي والجامعة 
اإلماراتية  لتقويم الربامج الدراسية

صنعاء / سبأ
لالنتخابات  العليا  اللجنة  واصــلــت 
برئاسة  أمــس،  اجتماعها،  يف  واالستفتاء 
حسني  محمد  القايض  العليا  اللجنة  رئيس 
الحكيمي، استماعها إىل العروض املقدمة من 
الدولية  باملؤسسة  االنتخابية  الشؤون  خبري 
آندرو  الدكتور  (آيفس)  االنتخابية  لألنظمة 
السياسية  األحزاب  ونظم  لوائح  حول  آليس 
ومزايا  الفيدرالية  االنتخابية  األنظمة  يف 

وتحديات كل نظام.
يف  اللجنة  ــاء  ــض وأع رئــيــس  واســتــمــع 
العليا  اللجنة  عام  أمني  ومعهم  أمس  جلسة 
وعدد  عبدالوهاب  محمد  إلهام  لالنتخابات 
من مدراء العموم ومدراء اإلدارات بقطاعات 
الدويل  الخبري  من  املقدم  العرض  إىل  اللجنة 
والــرشوط  اللوائح  خيارات  تناولت  والتي 
األحــزاب  تسجيل  يف  تــوافــرهــا  املتطلب 
السياسية يف األنظمة االنتخابية الفيدرالية .. 
يف  االنتخابية  األنظمة  من  نماذج  مستعرضاً 
واالفريقية  األوروبية  االتحادية  الدول  بعض 
واآلسيوية وكيف يتم تسجيل وتمويل ودعم 

األحزاب السياسية فيها.
املتطلبات  إىل  الـــدويل  الخبري  وتــطــرق 
الواجب عىل األحزاب السياسية توفريها عند 
التسجيل ويف مقدمتها تقديم تقارير حسابات 
الجمهور  أمــام  مفتوحة  وجعلها  الحزب 

التمويل  مصادر  وتوضيح  عليها  لالطالع 
والهيكل  الحزب  وسلوك  وأهــداف  والدعم، 
الداخيل  الديمقراطي  والنظام  التنظيمي 
عند  خصوصاً  الجغرايف  االنتشار  ومستوى 
النمط  أن  مؤكداً  الفيدرالية..  االنتخابات 
السائد واملعروف عن كافة األنظمة الفيدرالية 
هي  املستقلة  االنتخابات  لجنة  أن  العالم  يف 
األحزاب  وتسجيل  الرشوط  بوضع  املخولة 

السياسية.
املشرتكة  العوامل  ــدويل  ال الخبري  وبــني 
عىل  السياسية  األحــزاب  تسجيل  نظم  بني 
ومصادر  والفيدرالية،  الواليات  مستوى 
والحمالت  السياسية  األحزاب  وتمويل  دعم 

االنتخابية لتلك األحزاب.

مفصل  رشح  إىل  املجتمعون  استمع  كما 
الدستور  ــول  ح ـــدويل  ال الخبري  قبل  مــن 
املرتتبة  التنفيذ  وترشيعات  لليمن  الجديد 
والخيارات..  األدوات  حيث  من  ذلك،  عىل 
األحكام  بالتفصيل  الجانب  هذا  يف  موضحا 
االنتخابي،  النظام  ومبادئ  االنتخابية 
االنتخابات  إدارة  والنوع االجتماعي وكيفية 
أية  ــراء  إج عن  املــســؤول  ومــن  املستقلة، 

انتخابات.
وتناول الخبري الدويل يف عرضه العديد من 
االنتخابات  وإدارة  بتنظيم  املتعلقة  القضايا 
واالستفتاء ووضع القوانني االنتخابية و التي 
يمكن تضمينها يف الدستور الجديد بما يتفق 

ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

أمنية عدن تناقش أوضاع مرافق الشرطة باملديريات

ورشة عمل حول دمج ذوي االحتياجات 
الخاصة يف التعليم العام

جلسة نقاشية توعوية للمرأة بمخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني يف البيضاء

طالبوا بتفعيل دور المؤسسة العسكرية يف مواجهة الخارجني على القانون

أبناء إقليم الجند يؤكدون وقوفهم خلف 
الرئيس هادي يف تجنيب البالد العنف

تدريب 83 مشاركًا حول تطوير الخطط 
املجتمعية الداعمة لحقوق اإلنسان 

عدن/ سبأ
املحافظ  برئاسة  أمس  بعدن  األمنية  اللجنة  ناقشت 
املتعلقة  املواضيع  من  عدداً  رشيد  عيل  وحيد  املهندس 
تثبيت  إىل  الرامية  وجهودها  األمنية  األجهزة  بــدور 
العامة  املمتلكات  دعائم األمن واالستقرار والحفاظ عىل 

والخاصة باملحافظة .
كما ناقش االجتماع التصورات الرامية لوضع الحلول 
واملعالجات ملختلف الجوانب األمنية وما تتمخض عنها 
من نتائج عىل الواقع امللموس من خالل انجاز العديد من 

القضايا األمنية خالل الفرتات املاضية .
بجوانب  املتعلقة  القضايا  اللجنة  واستعرضت 
البعض  له من اعتداءات من قبل  الخدمات وما تتعرض 
لخطوط  العشوائي  والربط  العشوائي  البناء  وقضية 
والعراقيل  التحتية  بالبنية  أرضت  التي  والكهرباء  املياه 
يف  االختالالت  تلك  جراء  الخدمية  املرافق  تواجه  التي 

تقديم الخدمات للمواطنني .

األمنية  الخطط  تنفيذ  مستوى  إىل  االجتماع  وتطرق 
ومكافحة  واالستقرار  األمن  دعائم  تثبيت  اىل  الهادفة 
الجريمة قبل وقوعها وكذا ترتيب أوضاع مرافق الرشطة 
من  تمكنها  التي  بالتجهيزات  ورفدها  املديريات  يف 
مكافحة  وكيفية  املطلوب  الوجه  عىل  بدورها  القيام 
انتشار األسلحة النارية من خالل القيام بحمالت أمنية 

تستهدف مصادرها واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية.
 100 مبلغ  برصف  عدن  محافظ  وجه  االجتماع  ويف 
مليون ريال ملركزي رشطة صريه الشيخ عثمان لتعزيزهما 

بالتجهيزات واملعدات الالزمة .
حرض االجتماع قائد املنطقة العسكرية الرابعة اللواء 
السيايس  األمن  جهاز  ووكيل  الصبيحي  محمود  الركن 
هادي  منصور  نارص  اللواء  وأبني  ولحج  عدن  ملحافظات 
ومدير عام الرشطة بعدن العميد الدكتور مصعب الصويف 
ومدير جهاز األمن السيايس بعدن العميد فيصل البحر 

وعدد من القيادات األمنية.

 / حسن رشف الدين
مختلف  يمثلون  مـــدارس  مـــدراء  مــن   41 شــارك 
مديريات أمانة العاصمة يف ورشة عمل حول "دمج ذوي 
نفذها  والتي  العام"  التعليم  يف  الخاصة  االحتياجات 
الرتبية  مكتب  مع  بالتعاون  الربيطاني  الثقايف  املجلس 
يومني  واستمرت  الشاملة  الرتبية  بإدارة  ممثال  والتعليم 

متتاليني بصنعاء.
ويف ترصيح لـ"الثورة" أوضحت األخت هناء الشامي 
منسقة برامج املجلس الثقايف الربيطاني أن الورشة تأتي 
ينفذه  الذي  الدراسية  الصفوف  ربط  برنامج  إطار  يف 
بكيفية  واملدرسني  املدارس  مدراء  توعية  بهدف  املجلس 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  مع  التعامل 

وأهمية دمجهم يف التعليم العام.
ذوي  األشــخــاص  نسبة  أن  إىل  الشامي  وأشـــارت 
الحروب  بسبب  باستمرار  ترتفع  الخاصة  االحتياجات 

أن  كما  األسباب..  من  وغريها  األقــارب  وزواج  والجهل 
حمالت  وعمل  املهني  التدريب  بتقديم  يقوم  املجلس 
ذوي  أصدقاء  مجموعات  وتشكيل  املدارس  يف  توعوية 
االحتياجات الخاصة بهدف البحث عن هؤالء األشخاص 

ودمجهم يف التعليم العام.
بمكتب  الشاملة  الرتبية  إدارة  مدير  أوضح  جانبه  من 
أن  املصباحي  عبدالكريم  باألمانة  والتعليم  الرتبية 
وتحسني  الــقــدرات  تطوير  إىل  تهدف  العمل  ــة  ورش
الطالب  وقبول  دمج  يف  املدارس  ملدراء  التعليمي  األداء 

والطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة.
مدراء  يستهدف  الربنامج  أن  إىل  املصباحي  وأشار 
ومديرات املدارس يف املناطق التعليمية عىل مستوى أمانة 
العاصمة صنعاء بهدف إكسابهم مهارات كيفية التعامل 
يف  ودمجهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  مع 

التعليم العام.

 / البيضاء / محمد املشخر

ــور  ــن نــظــمــت جــمــعــيــة ال
البيضاء  بمحافظة  التنموية 
حول  توعوية  نقاشية  جلسة 
الخاصة  الدستورية  املوجهات 
مخرجات  لوثيقة  وفقا  باملرأة 
دعم  بخيمة  الوطني  الحوار 
بمدينة  االنتقالية  املرحلة 

البيضاء.
اللجنة  رئيسة  ــت  ــال وق  
باملحافظة  للمرأة  الوطنية 
ــي يف  ــزان ــع افــــراح حــســني ال

 " النقاشية:  الجلسة  مستهل 
الكثري  حققت  اليمنية  املرأة  ان 
مخرجات  يف  لها  املكاسب  من 
الــوطــنــي"،  ــوار  ــح ال مؤتمر 
واضافت العزاني: ان مخرجات 
مخرجا  مثلت  الوطني  الحوار 
التي  املشاكل  من  الوطن  لهذا 
املاضية  الفرتة  خالل  به  حلت 
وان العمل عىل تنفيذ مخرجات 
يحقق  ما  هو  الوطني  الحوار 

املكاسب للشعب اليمني ككل .
عدداً  العزاني  واستعرضت 
الدستورية  املــوجــهــات  مــن 
للمرأة حقوقها يف  التي تحفظ 

العيش الكريم .
استعرضت  جهتها  ــن  م  
ــة قــطــيــان  ــال ــم األخـــــت ج
الخاصة  الدستورية  املوجهات 
مخرجات  لوثيقة  وفقا  باملرأة 

الحوار الوطني .
الجلسة  خـــالل  ــت  ــدم وق
املداخالت  من  عدد  النقاشية 
مجملها  يف  طــالــبــت  ــي  ــت ال
الريفية  املرأة  توعية  برضورة 
الوطني  الحوار  بمخرجات 
والعمل عىل دعم حملة مطلبي 
الــحــوار  مــخــرجــات  تنفيذ 

الوطني .

عدن /سبأ
اختتمت أمس يف محافظة عدن 
التخطيط  حــول  تدريبية  دورة 
مؤتمر  ملخرجات  االسرتاتيجي 
ــي وتــوصــيــات  ــن ــوط الـــحـــوار ال
الشامل  ـــدوري  ال االســتــعــراض 
2014م  لعام  اإلنــســان  لحقوق 
اإلنسان  حقوق  وزارة  نظمتها 
حقوق  دعم  مرشوع  مع  بالتعاون 
اإلنسان يف املرحلة االنتقالية التابع 

لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي .
استمرت  التي  الدورة  وهدفت 
ثالثة أيام إىل  إكساب 83 مشاركاً 
حول  وعملية  علمية  مــعــارف 
املجتمعية  الخطط  تطوير  كيفية 
ضمن  اإلنسان  لحقوق  الداعمة 
الحوار  مخرجات  تنفيذ  عملية 
الدولة  وبناء  الشامل  الوطني 
مفهوم  عىل  التعرف  خــالل  من 
وأهدافه  االسرتاتيجي  التخطيط 

وثيقة  وعرض  التخطيط  ومراحل 
مخرجات  يف  اإلنــســان  حقوق 
ــروج  ــخ ــوطــنــي وال الـــحـــوار ال
الخطط  رضورة  تؤكد  بتوصيات 
االسرتاتيجي يف مختلف املجاالت 
املنظمات  تمكني  يف  تساهم  التي 
يف  الحكومية  وغــري  الحكومية 
وتنفيذ  ومتابعة  انجاز  تسهيل 
الوطني  الــحــوار  مــخــرجــات 

الخاصة بحقوق اإلنسان.

صنعاء /سبأ
وقع بصنعاء أمس عىل مذكرة 
االعتماد  مجلس  بــني  تفاهم 
األكاديمي وضمان جودة التعليم 
اإلماراتية  والجامعة  الــعــايل 
تقويم  بشأن  اليمن،  الدولية– 
يف  الــدراســيــة  ــج  ــربام ال بكافة 
الجامعة وفقا ملعايري ومستويات 

ضمان الجودة.
التي  التفاهم  مذكرة  تتضمن 
االعتماد  مجلس  رئيس  وقعها 
األكاديمي وضمان جودة التعليم 
العايل الدكتور عبداللطيف حيدر 
الجامعة  ورئــيــس  الحكيمي، 
جالل  الدكتور  الدولية  اإلماراتية 
اإلماراتية  الجامعة  قيام  حاتم، 
وأقسام  لكليات  الذاتي  بالتقويم 
والهندسة  الطبية   " الجامعة 
ــا املــعــلــومــات  ــي ــوج ــول ــن ــك وت
املالية  والــعــلــوم  واملحاسبة 

واملرصفية والفندقة والسياحة .
التقويم  املذكرة  تتضمن  كما 
والعلوم  الحقوق  لكليات  الذاتي 
واإلعالم  والحصافة  اإلنسانية 
التنسيق  يتم  بحيث  الجديد 
لتشكيل  والجامعة  املجلس  بني 

الجامعة  ــل  داخ فرعية  لجان 
الذاتي يف ضوء  التقويم  للبدء يف 
للمستوى  الخمسة  املعايري 
العرش  والخطوات  األول(بداية) 
أقرها  التي  الــجــودة  لضمان 

املجلس.
وبموجب املذكرة التزم مجلس 
الفني  الدعم  تقديم  االعتماد 
يف  القوة  جوانب  لتحديد  الالزم 
ومواطن  الجامعة  كليات  أداء 
خطط  وضع  ثم  ومن  الضعف, 
عىل  للتغلب  الجامعة  ملساعدة 
مختلف الصعوبات, والتحقق من 
سالمة إجراءات القيام باملراجعة 

الداخلية.
رئيس  أكــد  التوقيع  وعقب 
األكاديمي  االعتماد  مجلس 
الحكيمي،  عبداللطيف  الدكتور 
ضمان  معايري  تحقيق  أهمية 
املؤسسات  يف  واإلعتماد  الجودة 
الضمانة  باعتبارها  التعليمية 
نوعية  لتحسني  األســاســيــة 
احتياجات  ومواكبة  املخرجات 

التنمية ومتطلبات سوق العمل .
تبذلها  التي  بالجهود  وأشاد 
يف  الدولية  اإلماراتية  الجامعة 
برامجها  جودة  لتحسني  اليمن 

الجامعة  تمتلك  وبما  األكاديمية 
ومرافق  تعليمية  منشئات  من 
متطورة  تحتية  وبنية  خدمية 
ستشكل  التقويم  أن  مؤكدا   ..
نقطة انطالق لتحسني مخرجات 
الجامعة يف ضوء منهجية علمية.

من جانبه عرب رئيس الجامعة 
جالل  الدكتور  الدولية  اإلماراتية 
حاتم عن ارتياحه بتوقيع مذكرة 
التفاهم لتقويم الربامج الدراسية 
بالكليات واألقسام .. مؤكدا التزام 
الجامعة اإلماراتية بالتجاوب مع 

كل الربامج التطويرية .
وأشار إىل أن الربامج التي وقع 
برامج  جميعها  االختيار  عليها 
للدخول  تؤهلهما  وقوية  متميزة 

يف عملية التقويم الذاتي.
مدير  املــذكــرة  توقيع  حــرض 
عـــام االعــتــمــاد والــرتاخــيــص 
بمجلس االعتماد الدكتور عدنان 

الصنوي.
اإلماراتية  الجامعة  أن  يذكر 
جامعة  أول  تعترب   ، الــدولــيــة 
اتفاقية  توقع  اليمن  يف  خليجية 
مع مجلس االعتماد لتقييم كافة 

برامجها الدراسية.
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أكد أبناء إقليم الجند دعمهم للجهود الحثيثة 
عبدربه  الرئيس  األخ  يبذلها  التي  واملخلصة 
اليمن  لتجنيب  الجمهورية  رئيس  هادي  منصور 
بدوافع  الغري  يفتعلها  التي  الحروب  ــالت  وي
النسيج  وتمزق  الوطنية  للهوية  تيسء  سياسية 

االجتماعي للشعب اليمني الواحد.
وحذر أبناء إقليم الجند يف بيان اصدروه أمس 
التجاذبات  استمرار  عىل  املرتتبة  املخاطر  من 
األمر  واملأزومة  املوبوءة  واملواقف  السياسية 
السياسية  العملية  مسار  عىل  سلباً  يؤثر  الذي 
هذا  يف  مشددين   .. الدولة  ووجــود  كيان  وعىل 
العنف  أشكال  كل  إنهاء  رضورة  عىل  الصدد 
السيايس  العمل  يف  القوة  واستخدام  واإلرهاب 
املؤسسة  دور  وتفعيل  الــرأي،  عن  والتعبري 
القانون  العسكرية يف مواجهة كل من يخرج عن 
الوطن  وسكينة  بأمن  ويمس  الوطني  واإلجماع 

واملواطن معاً.
ويف ما ييل نص البيان:

تشهدها  التي  الخطرية  التداعيات  ظل  يف 
وصلت  التي  املأزومة  واملآالت  اليمنية  الساحة 
األمر  الراهنة،  واألمنية  السياسية  إليها األوضاع 
السياسية  والقوى  الدولة  عىل  يستوجب  الذي 
العمل عىل تجنيب الوطن واملواطن ويالت ما قد 

تنتج عنه هذه األوضاع.
الظروف  هــذه  يف  البالد  إليه  تحتاج  ما  إن 
الحرجة هو إشاعة السكينة والطمأنينة وتغليب 
املكونات  جميع  بني  والحوار  التفاهم  ــواء  أج
نهجه  يف  مكون  كل  خيارات  واحرتام  السياسية 
املشاركة  يف  األصيل  وحقه  والسيايس  الفكري 
التوافق  تم  ما  إطار  ويف  واالقتصادية  السياسية 
عليه داخل مؤتمر الحوار وما سيتضمنه الدستور 
الدولة  لبناء  متينة  رافعة  سيمثل  الذي  الجديد 
اليمنية االتحادية الحديثة، دولة النظام والقانون 

املنشودة.
وتأكيدنا  حرصنا  نجدد  الجند..  إقليم  يف  إننا 
واملخلصة  الحثيثة  الجهود  دعم  عىل  الصارم 
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ  يبذلها  التي 
لتجنيب اليمن ويالت الحروب التي يفتعلها الغري 

وتمزق  الوطنية  للهوية  تيسء  سياسية  بدوافع 
النسيج االجتماعي للشعب اليمني الواحد.

وال شك فإن استمرار هذه التجاذبات السياسية 
سلباً  تؤثر  سوف  واملأزومة  املوبوءة  واملواقف 
عىل مسار العملية السياسية وعىل كيان ووجود 
املواقف  ويالت  من  تعاني  التي  الوطنية  الدولة 
الخرقاء واملتخندقة وراء مفاهيم جامدة تنعكس 

سلباً عىل حالة األمن واالستقرار الوطني.
بقية  مثل  مثله  الجند،  إقليم  أبناء  يطالب  وإذ 
العنف واإلرهاب  الوطن بإنهاء كل أشكال  أقاليم 
واستخدام القوة يف العمل السيايس والتعبري عن 
تفعيل  إىل  يتطلعون  ذاته  الوقت  يف  فإنهم  الرأي، 
دور املؤسسة العسكرية يف مواجهة كل من يخرج 
بأمن  ويمس  الوطني  واإلجماع  القانون  عن 

وسكينة الوطن واملواطن معاً.
وطننا  بها  يمر  التي  الصعبة  الظروف  ظل  ويف 
العزيز نرى لزاماً علينا أن نتقدم نحن أبناء إقليم 
الجند بهذه املقرتحات التي نأمل أن توفر الحلول 

الالزمة إلخراج اليمن من عرثتها الراهنة.
أوالً: اإلرساع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من 
الكفاءات والخربات الوطنية بعيداً عن املحاصصة 

والتقاسم الحزبي أو الجهوي.
رأس  عىل  واالستقرار  األمن  يكون  أن  ثانياً: 

أولويات هذه الحكومة.
ثالثاً: استكمال مهام املرحلة االنتقالية والبدء 

بتنفيذ مخرجات الحوار.
ومتابعة  الدستور  بإنجاز  اإلرساع  رابــعــاً: 
عليه  والتصويت  بإصداره  املرتبطة  الخطوات 
النيابية  ثم  املحلية  االنتخابات  إجراء  ثم  ومن 

والرئاسية.
اصطفاف  بناء  عىل  الجميع  يعمل  أن  خامساً: 
برئاسة  السياسية  القيادة  خلف  عريض  وطني 
املرحلة  إلنجاز  هــادي  ربه  عبد  الرئيس  األخ 
التداعيات  البالد  يجنب  مما  بنجاح  االنتقالية 
والفرقة  االحرتاب  ثقافة  عن  والناجمة  الخطرة 

والتنابذ بني أبناء الوطن الواحد.
ُ َما  ويف الختام نذكر بقوله تعاىل : "ِإَنّ اللََّه َال ُيَغِريّ
ُوا َما ِبأَنْفُِسِهْم" صدق الله العظيم. ِبقَْوٍم َحتَّى ُيَغِريّ


