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أخبار وتتمات

نائب رئيس مجلس النواب يبحث أوجه التعاون مع االتحاد األوروبي

كنعان لفلسطين تحتفل بذكرى يوم األرض الفلسطينيرئيس مجلس الشورى يبعث برقية عزاء إلى بورجي

وزير الدفاع يطلع على مستوى اإلنجاز في مصنعي األسمنت بمحافظة أبين 

نائب وزير الخارجية يلتقي ممثل المفوضية السامية لشؤون الالجئين

لجنة رئاسة الوزراء التقييمية للمشاريع الخدمية 
واإلنمائية بمحافظة ذمار تواصل أعمالها

مسؤول دولي يبدي استعداد المنظمة العمل مع اليمن لمساعدة الالجئين

رئيس اجلمهورية لدى..
في التكتل والتكامل والوحدة حيث ال 
سبيل امام األمة ملواجهة التحديات اال 

بالتضامن والوحدة”.
و أكد فخامة رئيس اجلمهورية : ان ثمة 
قضايا و مستجدات هامة ينبغي الوقوف 
مقدمتها  وفي  القمة  هذه  في  امامها 
الفلسطينية  الساحة  في  االوض���اع 
الفلسطينية  امل��ص��احل��ة  وحت��ق��ي��ق 
الشعب  يخدم قضية  الفلسطينية ومبا 
له  يتعرض  ما  وكذلك   ، الفلسطيني 
 السودان من تهديدات ألمنه واستقراره 
وسيادته وفي ضوء ما اتخذته محكمة 
اجلنايات الدولية من سابقة خطيرة ضد 
فخامة الرئيس عمر البشير كشفت تلك 
العدالة  ملفهوم  امل��زدوج��ة  املعايير 
الذي الزال مجرمو  الوقت  الدولية في 
ارتكبوا  الذين  اإلسرائيليون  احل��رب 
اإلب��ادة ضد  الوحشية وحرب  املجازر 
ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 

بعيدين عن يد تلك العدالة”.
جندد  الرئيس:”نحن  االخ  وق��ال 
العدالة  ام��ام  مبحاكمتهم  مطالبتنا 
الدولية ازاء ما ارتكبوه من جرائم يندى 
لها اجلبني اإلنساني ، اضافة الى الوقوف 
امام االوضاع في الصومال خاصة بعد 
انتخاب رئيس جديد للصومال وتشكيل 
البلد  ه��ذا  في  وطنية  وح��دة  حكومة 
الشقيق الذي مزقته الصراعات واحلروب 
منُذ اكثر من 19 عاما” ، داعيا االشقاء 
احلكومة  جانب  ال��ى  للوقوف  العرب 
الصومالية من اجل متكينها من اعادة 
بناء مؤسسات الدولة الصومالية و إحالل 
االمن والسالم بالصومال ، موضحا ان 
انعكس  قد  الصومالية  الدولة  تفكك 
بآثاره على ما نعاني منه اليوم جميعا 
من القرصنة البحرية أو مشاكل أمنية 

في املنطقة.
تصريحه  الرئيس  فخامة  واختتم 
تكون  ان  املؤمل  من  بالقول:”عموما 
هذه القمة هي قمة الوفاق و التضامن 
 ، املشترك  العربي  العمل  وتعزيز 
ونتمنى لها النجاح والتوفيق ومبا يخدم 
ومستقبل  العربية  األمة  ابناء  تطلعات 

األجيال العربية”.
ويرافق فخامة األخ رئيس اجلمهورية 
العربية  القمة  اعمال  في  للمشاركة 
االخ��وة  يضم  وف��د  ال�21  االعتيادية 
الدكتور عبدالكرمي االرياني ، املستشار 
  ، اجلمهورية  رئيس  لفخامة  السياسي 
الدكتور ابو بكر القربي ، وزير اخلارجية 
والدكتور يحيى الشعيبي ،  وزير اخلدمة 
املدنية والتأمينات ، ونعمان الصهيبي 

، وزير املالية.

نائب الرئيس يبحث..
من جانبه عبر السفير ولد ورزك عن 
الرئيس  لفخامة  والتقدير  الشكر  بالغ 
اجلمهورية  رئيس  عبدالله صالح  علي 
منوها   .. مهامه  لتسهيل  ولنائبه 
مباملسه من منجزات وتطورات حتققت 

في ظل قيادة فخامة االخ الرئيس.
ولفت ولد ورزك إلى أصوله اليمنية، 
ذاكرته  في  ستظل  اليمن  بأن  مؤكدا 

واهتمامه في كل األحوال .

شدد على ضرورة..
يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك 
فيها أو إذا وجدت في الوقت املذكور آثار 

أو عالقات تدل على ذلك .
أن  تقريرها  ف��ي  اللجنة  واف���ادت 
مذكرة وزير العدل املوجهة الى رئيس 

قبل كتلة حزب اإلصالح دشنها النائب 
مبنشور  احلزمي  محمد  اإلص��الح��ي 
إن  فيه:  قال  البرملان  قاعة  في  وزعه 
رفع السن يشجع على انحالل اإلناث، 
معتبراً حتديد سن للزواج متعارضا مع 

الشريعة اإلسالمية. 
  

الزواج املبكر وآثاره..
املسرح  فرقة  قدمتها  املسرحية 
الوطني ضمن فعاليات األيام املسرحية 
الثقافة  وزارة  حتييها  التي  اليمنية 
احتفاال باليوم العاملي للمسرح, عرضت 
يقع  التي  واحلرمان  املعاناة  مظاهر 
نتيجة  السن من اجلنسني  فيها صغار 
الزواج املبكر، وما ميثله أقحامهم في 
معترك احلياة وواجبات الزوجية في سن 
ملستقبلهم  تدمير  عامل  من  الطفولة 

ومرتكزات نبوغهم ومتيزهم. 
واملسرحية من األدب العاملي ملؤلفها 

اإليرلندي جون ملنتجون سينج. 
املسرحية محمد حميد  وقال مخرج 
لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن »اللعبة« 
واألمهات  لألباء  رسالة  تقدمي  حاولت 
بحرمة رمي بناتهم الصغار بني أيدي 
التسلح  إلى  ايضَاً  السن، ودعوة  كبار 
الشياطني،  وساوس  ملقاومة  باإلميان 
وتذكر قول الله تعالى » ومن يعش عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 

قرين«. 

تنفيذي أبني يشيد..
كما حذر من استغالل هذه اإلجراءات 

لتحقيق مصالح خاصة.
وكان املجلس قد وقف في اجتماعه 
املدرجة  التقارير  من  العديد  أم��ام 
عن  تقرير  ومنها  أعماله  ج��دول  في 
وتنمية  لالتصاالت  العامة  املؤسسة 
االستثماري  وبرنامجها  املعلومات 
ناقش  كما  2009م  احل��ال��ي  للعام 
تقريراً عن مكتب األوق��اف واإلرش��اد 
وأكد دور املساجد في اجلانب التوعوي 
واإلرشادي، وآليات احلفاظ على أراضي 
العالقة بهذا  األوق��اف وحل املشكالت 

اجلانب احلساس والهام.
مكتب  تقريراً عن  املكتب  ناقش  كما 
احملافظة.  ف��ي  القانونية  ال��ش��ؤون 
وفي االجتماع حتدث األخ / امليسري، 
السلطة احمللية  تواجهه  ما  إلى  مشيراً 
ومهام  حت��دي��ات  م��ن  احملافظة  ف��ي 
اجلهود  تكاتف  تتطلب  ومسؤوليات 
وعماًل مستمراً وإص��راراً على حتقيق 
وتعزيز  احملافظة  مواطني  مصالح 
القانون  وتنفيذ  احمللية  السلطات  دور 
وأكد أن احلملة في جعار ستستمر حتى 
يتم تصحيح األوضاع وإعادة احلياة إلى 
وضعها الطبيعي وإعادة الهيبة للسلطة 
وتوفير  خنفر  مديرية  ف��ي  احمللية 
العامة  والسكينة  واالستقرار  األم��ن 

للمواطنني.

في تقرير مقدم..
نسبة  ارتفاع  من  التقرير  وح��ذر 
احلفر العشوائي ملختلف أنواع اآلبار 
في كل من دلتا وادي بنا ودلتا وادي 
العشوائي  احلفر  تصاعد  حيث  تنب 
إلى ما يقرب من 2500 بئر حتى نهاية 
العام 2008م ما أدى إلى وصول معدل 
العجز السنوي في اخلزان اجلوفي في 
دلتا أبني إلى ما يقارب 15 مليون متر 
السنة( في  طن   15 حوالي)   مكعب 
املعاجلات  جملة  إلى  التقرير  وخلص 
التي توصلت اليها املؤسسة من خالل 
املمكنة  احللول  في  اجل��دي  البحث 
واملستدمية مع مراعاة ظروف الدخل 
تدشني  من  متكنت  حيث  للمستهلك 
العمل في حقل جديد شرق املناصرة 
مبحافظة حلج ، ويتوقع ان تتم خالل 
الستة األشهر القادمة حفر13 بئرا في 
هذا احلقل اجلديد بإنتاجية تصل إلى ) 
20 ( ألف متر مكعب في اليوم وسيعمل 
حقل  عن  الناجم  العجز  تغطية  على 
أبني مع إعطاء زيادة في كمية املياه 
املتزايد  الطلب  ملواجهة  املستخرجة 
 للمحافظة جلزء من صيف العام اجلاري. 
واشار التقرير الى عدد من األعمال التي 
تنفذها املؤسسة في هذا اإلطار و منها 
انشاء خط 24 في الطريق البحري وكذا 
وخزان  الكهرباء  توليد  محطة  انشاء 
. أحمد  بئر  حفل  في  للمياه   جتميع 
قد  اإلدارة  مجلس  اجتماع  وك��ان 
والتقرير  اخلتامية  احلسابات  أق��ر 
احمللية  املؤسسة  لنشاط  السنوي 
بعدن  الصحي  وال��ص��رف  للمياه 
وكذا  2008م  املنصرم  العام  خالل 
العام. لنفس  اإلحصائية   النشرة 
عبدالله  املهندس  االجتماع  حضر 
عبدالفتاح اجلنيد ، مدير عام املؤسسة 

بأنه  املجلس  بها  يخطر  التي  املجلس 
املجلس  عضو  على  القبض  القاء  مت 
قتل  بتهمة  متلبسًا  اع��اله  امل��ذك��ور 
املجني عليه سالف الذكر التتوفر فيها 

املبررات القانونية. 
كما اوضحت اللجنة ومن خالل دراسة 
النصوص القانونية ذات الصلة ان حالة 
قانون  في  عليها  املنصوص  التلبس 
اإلجراءات اجلزائية ال تنطبق على واقعة 
مجلس  عضو  جت��اه  املتخذة  القبض 

النواب احمد عباس البرطي. 
وبهذا الصدد وبعد نقاش موسع لنواب 
الشعب حول هذه القضية اقر املجلس 
املعنية بسرعة  للجهات  توجيه توصية 
اطالق سراح النائب أحمد البرطي حيث 
أثبتت التحريات عدم صحة اإلجراءات 
وممتلكاته  وحمايته  بشأنه  املتخذة 

من املساس بها .
متابعة  املجلس على ضرورة  وشدد 
القبض على اجلناة احلقيقني في جرمية 
قتل مدير مديرية خدير واحالتهم الى 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل . 
عدد  اخلصوص  بهذا  املجلس  ووجه 

من الرسائل للجهات ذات العالقة.
جلسته  استهل  قد  املجلس  وك��ان 
ووافق  السابق  محضره  باستعراض 
اليوم  صباح  اعماله  وسيواصل  عليه 

اإلثنني مبشيئة الله تعالى . 
حضر اجللسة عدد من املسئولني في 

اجلهات ذات العالقة . 

اللجنة الوطنية للمرأة..
األح��وال  ق��ان��ون  على  للتعديالت 
الشخصية وال��ذي تضمن حتديد سن 

الزواج ب�)17( عامًا. 
وجاءت هذه الدعوات عقب احملاوالت 
التي قادها حزب »اإلصالح« من داخل 
البرملان وخارجه بهدف إقناع مجلس 
للتعديل  إق��راره  عن  للتراجع  النواب 

القانوني . 
الشيخ  العلماء بينهم  وكان عدد من 
عبد املجيد الزنداني عضو الهيئة العليا 
حلزب »اإلص��الح« ذهبوا إلى البرملان 
يوم  الراعي  يحيى  برئيسه  والتقوا 
بخصوص  مارس   21 املاضي  السبت 
قانون  تعديالت  حول  املداولة  إع��ادة 
بتحديد  املتصلة  الشخصية  األح��وال 

سن زواج األنثى . 
سبق  الذي  التعديل  البرملان  وأع��اد 
أحكام  تقنني  جلنة  إلى  عليه  موافقته 
الشريعة اإلسالمية تلبية لطلب نواب في 
اللجنة وكتلة اإلصالح حتث على إعادة 
املجلس  تلقى  أن  بعد  فيها،  التداول 
رسالة مذيلة بتوقيعات عدد من رجال 
الدين في مقدمتهم عضو الهيئة العليا 
حلزب اإلصالح ورئيس جامعة اإلميان 
أن  تفيد  الزنداني  عبداملجيد  الشيخ 
ملا  تقييد  الفتيات  زواج  سن  حتديد 
املعدلة  امل��ادة  معتبرين  الشرع  أباحه 
في قانون األحوال الشخصية احملددة 
للسن بسبعة عشر عاما غير دستورية 
مصدر  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة  ك��ون 
حد  اليمن  دستور  حسب  التشريعات 

تعبيرهم. 
واقر مجلس النواب في احلادي عشر 
من فبراير املاضي رفع سن زواج األنثى 
مقترح  رافضًا  عامًا،  إلى سبعة عشر 
الشريعة بخفض  التقنني أحكام  للجنة 
خالفا  عامًا  عشر  خمسة  إل��ى  السن 
املادة  بشأن  املقدم  احلكومي  للتعديل 
)15( من قانون األح��وال الشخصية 
األنثى  زواج  سن  بتحديد  القاضي 
بثماني عشرة سنة، وسط معارضة من 

احمللية للمياه والصرف الصحي بعدن 
هيئة  رئيس   ، علي  أحمد  بكر  وأب��و 
. احملافظة  ب��دي��وان   املستشارين 

اخلدمة املدنية بعدن..
ومنظم  مبرمج  القيد بشكل  ارق��ام 
التوظيف  عملية  عليهم  يسهل  مبا 
حسب الطلبات التي سيتلقاها املكتب 

خالل العام اجلاري.
وأشارت إلى أنه يجري حاليا مراجعة 
حتى  سابقا  املقيدين  ملفات  بيانات 
الوظائف  على  احلصول  من  يتمكنوا 

بحسب تخصصاتهم.

اليوم ..بدء املؤمتر..
يأتي  الثاني  الهندسي  امل��ؤمت��ر 
ضمن احتفاالت كلية الهندسة مبرور 
ثالثني عاما على تأسيسها..، منوها 
بها  تتمتع  التي  الكبيرة  اخلبرة  إلى 
تنظيم  في  الرائدة  والتجربة  الكلية 
املؤمترات والندوات والتي جعلت منها 
واحدة من كليات الهندسة الرائدة في 

الوطن العربي. 
االحتفاالت  برنامج  أن  وأوض��ح 
أنشطة  عدة  يشمل  الكلية  بتأسيس 
عن  فضال  ورياضية  وثقافية  علمية 
األوائ��ل  املؤسسني  بتكرمي  االحتفال 
والتي  اخلريجني  وأوائ���ل  للكلية 
تظاهرة  مجموعها  ف��ي  ستشكل 
على  عاما  ثالثني  مب��رور  احتفالية 

تأسيسها. 
الثاني  الهندسي  املؤمتر  أن  واشار 
يعتبر حدثا هاما في تاريخ جامعة عدن 
وسيشارك فيه باحثون ومتخصصون 
من معظم اجلامعات اليمنية وجامعات 

أخرى عربية وأجنبية. 
ونوه إلى أن عدد األبحاث التي ستقدم 
في املؤمتر يبلغ 60 بحثا علميا تتناول 
مختلف التخصصات والعلوم الهندسة 
والهندسة  وامليكانيكية  الكهربائية 
واملعمارية وهندسة احلاسوب  املدنية 
والهندسة  املعلومات  وتكنولوجيا 
االل��ك��ت��رون��ي��ة واالت���ص���االت فضال 
والتعليم  الكيميائية  الهندسة  عن 

الهندسي. 

استعراض مهام اللجنة..
وفي االجتماع طلب الورافي بسرعة 
واستكمال  اللجنة  عمل  في  االجن��از 
املكاتب  كافة  من  املطلوبة  البيانات 
املشاريع  وحصر  وفحص  التنفيذية 
التنموية في إطار املديريات وفي كافة 

املجاالت.
حول  اللجنة  عمل  االجتماع  وناقش 
في  واملشاريع  التقديرية  امل��وازن��ات 
كافة املجاالت وفي ضوء قانون السلطة 
التنمية  عملية  على  يركز  الذي  احمللية 
حتقق  ما  إل��ى  إضافة  احملافظة،  في 
على  متعثرة  مشاريع  من  للمحافظة 
املناقشة واخلروج  الواقع ومتت  أرض 

مبصداقية املهام املوكلة للجنة.
خرج االجتماع بالعديد من املقترحات 
املشاريع  في كيفية االجناز في حصر 
واالجنازات خالل املدة من عام 2003م 
وحتى 2008م وستقوم اللجنة بإعداد 
مجلس  إلى  وتقدميه  النهائي  تقريرها 

الوزراء.
  

التقى مدير شركة..
خالل  من  املجال  هذا  في  الشركة 
عملها في أكثر من )70( دولة، مشيراً 
إلى أن العمل سيبدأ في مرحلته األولى 
الفيزيائية  اجلوانب  استكشافات  في 
عن  بيانات  وإي��ج��اد  واجليولوجية 
أعمال  ال��زالزل، ومن ثم وعند توفق 
االستكشافات ستبدأ عملية اإلنتاج علمًا 
أنه سيتم التنقيب أيضًا على الغاز إلى 

جانب النفط.
من ناحية أخرى قام السيد / جاميلي 
للموارد  التنفيذية  للوحدة  ب��زي��ارة 
األخ  من  واستمع  احملافظة  في  املائية 
املهندس / خالد بلعيدي مدير الوحدة 
الوحدة  وم��ه��ام  دور  ع��ن  معلومات 
املياه  مراقبة  مجال  ف��ي  التنفيذية 
وأبدى البلعيدي استعداد الوحدة تقدمي 
والذي  لديها  املتوفر  املعلوماتي  الدعم 
سوف يخدم نشاط الشركة، إضافة إلى 
الشركة  مع  املعلومات  تبادل  أهمية 
فيما يخص التراكيب اجليولوجية الذي 
سيتم احلصول عليها بعد عملية احلفر 
االستكشافي لآلبار، وقد أكد جاميلي 
تبادل  مجال  في  وثيق  تعاون  خلق 
الطرفني/  مصلحة  فيه  ملا  املعلومات 
املهندس  وال��زي��ارة  اللقاء  في  ش��ارك 
قطاع  جلنة  رئيس  هيثمي  أسامة   /
وعدد من  النفطي  أبني   – )17( عدن 

املسؤولني.

❊ �شنعاء / �شباأ:
النواب  مجلس  رئيس  نائب  ناقش 
ميكلي  السيد  مع  الشدادي  علي  محمد 
املقيم  املمثل  بأعمال  القائم  تشرفوني 
باليمن  األوروب��ي��ة  املفوضية  ملكتب 
والسيدة دوناتا خبيرة اإلحتاد األوروبي 
التقني والفني بني مجلس  التعاون  اوجه 
النواب واإلحتاد األوروبي في اطار مشروع 
النواب  األوروبية لدعم مجلس  املفوضية 
ضوء  وف��ي  والتقني  الفني  املجال  في 
هذا  في  للمجلس  األساسية  اإلحتياجات 

املجال . 
عن  النواب  مجلس  رئيس  نائب  وعبر 
ت��ق��دي��ره ملستوى ال��دع��م امل��ق��دم من 

ذلك  ان  الى  الفتًا  األوروب��ي��ة  املفوضية 
يصب في مجرى زيادة أوجه التعاون بني 
اليمن و بلدان االحتاد األوروبي ومبا يسهم 
في تطوير العملية الدميقراطية في اليمن 

و منها جتربة العمل البرملاني . 
اهمية  األورب���ي  املسئول  اك��د  فيما 
تطوير أوجه التعاون ومبا يخدم املصالح 

املشتركة. 
حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب محمد 
بن ناجي الشايف واحمد سعيد الصويل 
على  ومحمد  البتراء  سيف  احلميد  وعبد 
سوار وعلي محمد املعمري وعبده محمد 
احلذيفي وزك��ري��ا ال��زك��ري وأم��ني عام 

املجلس عبدالله أحمد صوفان.

محافظ عدن يبحث التعاون مع منظمة الهجرة الدولية

❊ ابني / �شباأ:
اطلع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد ومحافظ أبني املهندس احمد امليسري 
امس على سير العمل ومستوى اإلجناز في مشروع شركة الوحدة لالسمنت احملدودة 

ومصنع باتيس لالسمنت اجلاري تنفيذهما مبحافظة ابني. 
االجناز  املشروعني حول مستوى  إلى شرح من مسئولي  الزيارتني  واستمعا خالل 
وتوفير فرص  احملافظة  في  التنمية  ودورهما في حتريك عجلة  االقتصادية  واجل��دوى 

عمل للعمالة احمللية.
وتعرفا من املختصني على حجم الطاقة االنتاجية لكل مشروع والبالغة 300 ألف طن 
في اليوم ما يعادل مليونًا و200 ألف طن في السنة لكل مصنع على حدة..فيما سيوفر 

كل مصنع ألفًا و500 فرصة عمل للعمالة احمللية.
اجلدير بالذكر أن مصنعي باتيس وشركة الوحدة لالسمنت احملدودة يعدان من أكبر 
املشاريع التابعة للقطاع اخلاص واجلاري تنفيذهما في احملافظة برأسمال وطني وعربي 

مشترك.

❊ �شنعاء / �شباأ:
رئيس  اخلارجية  وزي��ر  نائب  التقى 
اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني الدكتور 
املقيم  املمثل  أم��س  حسن  مثنى  علي 
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني بصنعاء السيدة كلير بورجوا.
التعاون  آف��اق  بحث  اللقاء  في  جرى 
لشؤون  الوطنية  اللجنة  بني  املشترك 

الالجئني ومفوضية شؤون الالجئني وسبل 
قدرات  بناء  مجال  في  ،خاصة  تعزيزها 
الالجئني  التفاقية  وفقا  اليمني  الكادر 
لعام 1951م والتفريق بني طالب اللجوء 

واملهاجر االقتصادي .
املقيم  املمثل  ن��ائ��ب  ال��ل��ق��اء  حضر 
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني بصنعاء نبيل عثمان .

❊ ذمار / �شباأ:
واصلت اللجنة امليدانية املكلفة من رئاسة ال��وزراء للنزول إلى محافظة ذمار بهدف 
تقييم املشاريع اخلدمة والتنموية باحملافظة املنفذة خالل الفترة من 2003 – 2008م 
, ومطابقة البيانات واملعلومات اخلاصة بها مع قاعدة البيانات خاصة برئاسة الوزراء , 
أعمالها لليوم السادس على التوالي باإلطالع على تقارير العمل امليدانية وااللتقاء مبدراء 

عموم املكاتب التنفيذية باحملافظة .
وأوضح رئيس اللجنة منصر علي راجح مدير شئون الصناعة والتجارة واالستثمار برئاسة 
الوزراء في حديثه إلى وكالة األنباء اليمنية) سبأ ( أن اللجنة التي تضم في عضويتها 
أحمد ناصر التياري ورضوان السريحي , باشرت أعمالها منذ يوم الثالثاء املاضي باللقاء 
مع محافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري وعدد من قيادات احملافظة بهدف اإلطالع 
والتعريف ميهام وأعمال اللجنة , مشيرا إلى أن األعمال امليدانية للجنة قد بلغت شوطا 
كبيرا بنسبة 60 في املائة من املهام املوكلة إليها من خالل املكاتب التنفيذية وما قدمته 
من تقارير حول اإلجنازات واملشاريع التي جرى تنفيذها ومعرفة أوجه اخللل ومكامن 
القصور في تنفيذ بعضها , وكذا التأكد من عملية توزيع املشاريع بصورة متساوية على 

مختلف املديريات.
وكان وكيل احملافظة املساعد محمود اجلبني قد التقى برئيس وأعضاء اللجنة وناقش 
ومبا  بإجنازها  الكفيلة  والسبل  املطلوبة  امليدانية  لألعمال  التنفيذية  اإلج��راءات  معهم 
يضمن الدقة والشفافية في تسجيل البيانات واإلحصائيات , مؤكدا أن قيادة احملافظة 
تولي اهتماما كبيرا ألعمال هذه اللجنة وما سيتمخض عنها من نتائج إيجابية تصب 
في مصلحة التنمية باحملافظة وحتدد أولويات االحتياج من املشاريع التنموية للمراحل 

القادمة .

❊ عدن / �شباأ:
عدنان  الدكتور  عدن  محافظة  محافظ  استعرض 
اجلفري خالل لقائه امس بالسيدين ستيفانو تامقنيني 
ممثل املنظمة الدولية للهجرة في اليمن والسيد والتر 
بروزوني منسق الطوارئ باملنظمة مشاريع التعاون 
مع املنظمة و بالذات على صعيد الدور الذي تضطلع 
به املنظمة في اليمن وعدن خصوصا للمساعدة في 

القضايا املتعلقة بالهجرة و الالجئني في اليمن .
و قدم السيد تامقنيني شرحا حول نشاط املنظمه 
مشيرا   .. العالم  دول  من  عضوا   125 تضم  التي 
األساسيني  املشاركني  االعضاء  احد  اليمن  ان  الى 
اهدافها  اب��رز  من  التي  املنظمة  لهذه  واملؤسسني 
مساعدة الالجئني الى جانب العمل مع حكومات البلدان 
لعودة الالجئني االختيارية , وتقدمي برامج اغاثة لهم 
املنظمة  ان  .. موضحا  لهم  االولية  املشاريع  وتقدمي 
تعمل كشريك مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني 
و تنفذ مع منظمة اليونيسيف مشروعا يسمى احلد من 

تهريب االطفال .
واشار ممثل املنظمة الدولية للهجرة في اليمن ان 
املنظمة فتحت مكتبًا لها في عدن استنادا الى تقارير 
دولية اكدت استمرار نزوح املئات من الالجئني الى 

عدن و استقبال املهاجرين من القرن االفريقي.
مع  العمل  في  امله  عن  الدولي  املسؤول  واع��رب 
احلكومة اليمنية ملا من شانه مساعدة الالجئني الى 
الشعوب  لدى  ملا من شانه خلق وعي  وكذا   , اليمن 

النازحة واحلد من هذه الهجرة واللجوء غير الشرعي 
..الفتا الى ان املنظمة تسعى للتعاون والتنسيق مع 
اجلهات الرسمية احلكومية ومن ضمنها خفر السواحل 
اللجنة  مع  صنعاء  في  بدأ  التنسيق  ان  كما  اليمنية 

اليمنية للتعامل مع قضايا الالجئني .
من جانبه اكد محافظ عدن الدكتور عدنان اجلفري 
جراء  الصعاب  من  العديد  تواجه  عدن  محافظة  ان 
القرن  ومن  البحر  من  الصوماليني  الالجئني  تدفق 
موضحا ان الصعوبات تتمثل في  االفريقي عموما , 

مخيمات  في  بقائهم  عدم  و  لهم  االحتياجات  توفير 
التي مت تخصيصها لهم في خرز ، معربا  الالجئني 
 .. الالجئني  قضية  منفردا  اليمن  ملواجهة  اسفه  عن 
مساعدة  في  الدولة  تبذلها  التي  اجلهود  الى  مشيرا 
تكاتف  تتطلب  انسانية  قضية  باعتبارها  الالجئني 

جهود املجتمع الدولي .
حضر اللقاء العميد الركن / عبدالله قيران / مدير امن 
عدن / ومدير مكتب الشؤون االجتماعية باحملافظة / 

ايوب ابو بكر / .

اليمنية  اجلمهورية  حت��رص  كعادتها  
وقيادتها السياسية على مللمة الكيان العربي 
وتأتي الزيارات املتواصلة التي جتريها القيادة 
احلكيمة واللقاءات التي يجتمع فخامة األخ/ 
الرئيس بإ خوانه زعماء البلدان الشقيقة من 
اجل إزالة اجلليد املتجمد وإنهاء اخلالف إن وجد 
بني اإلخوة واختفائه من سماء الوطن العربي 
لألبد وتقف بالدنا إلى جانب كافة القضايا 
كل  عهدها  كما  واإلسالمية  العربية  والهموم 
أبناء الوطن العربي واإلسالمي تظل مواقف 
التي  األشقاء  كل  جتاه  ثابتة  القومية  اليمن 
تعمل القيادة احلكيمة واملقتدرة  لفخامة األخ/
الرئيس علي عبد الله صالح رئيس اجلمهورية 
دوما عند مختلف الظروف التي حتيط  بأي قطر 
عربي من اجل توحيد الصف واملواقف العربية  
تكون   قد  التي   املعقدة  العقد  حلحلة  جتاه 
القضايا وتبذل بالدنا جهودها  إمام بعض  
من اجل تنقية األجواء العربية العربية وجعل 

لغة  املصاحلة شعارا مرفوعا بني كل األشقاء العرب من اجل إن تزول الشوائب 
العالقة  قبل انعقاد القمة العربية العادية كما حظت املبادرة التي تقدمت بها بالدنا 
بدعم ومباركة من كل زعماء  الدول الشقيقة التي جتسد روح التضامن العربي  كما 
ترفع املبادرة اليمنية إلى جدول إعمال القمة التي حتمل في طياتها الوفاق واالتفاق 
والتضامن القومي العربي شعار قمة الدوحة  في   دورتها العادية هذه التي تستضيفها 
دولة قطر الشقيقة وإمام القادة وزعماء العرب مهام جسيمة في الدورة  ) 21( التي 
تنعقد في ظل ظروف وتطورات خطيرة محيطة بالمه العربية واإلسالمية ومنها  ملف 
التطرف واإلرهاب والقرصنة البحرية التي  تواجهها الدول العربية بعزمية قوية ومنها 

اليمن التي تواجه القرصنة البحرية في حدودها البحرية،،،
و تتجه اليوم كل أنظار أبناء الشعوب العربية نحو القمة العربية عند أول جلسات 
مؤمتر القادة العرب في قطر كما تليها القمة الثانية التي جتمع الدول العربية مع 
دول أمريكا الالتينية في  نفس شهر مارس  اجلاري و تعقد هذه هاتان القمتان 
في ظل ظروف محيطة تواجه الدول العربية واإلسالمية التي أصبحت تعاني أزمات 
مختلفة.. ويأتي لقاء القادة وزعماء العرب في قمة الدوحة,في ظل تطورات خطيرة 
وهجمة صليبية شرسة تستهدف األمة العربية واإلسالمية من قبل أعدائها من قبل 
الدول الغربية اليوم الذين يتربصون إلخضاع الشعوب العربية  وانظمتها  من اجل 
إعادة االحتالل واالستعمار من جديد.خصوصًا في منطقة الشرق األوسط والقرن 

اإلفريقي.
نأمل من كل الزعماء العرب اتخاذ قرارات حاسمة وقوية تواجه األمة العربية بها كل 
التحديات احلالية واملستقبلية وتخرج القمة العربية مبفاجأة للعالم العربي واإلسالمي 
وانتصار للزعماء العرب عند ما تأتي قرارات في البيان اخلتامي للقمة حاسمة وقوية 
جتاه مختلف القضايا العربية العالقة وملفاتها التي وصلت  إلى  سلة النسيان ومنها 
اللبناني والسوري   الشعب  التي تخص  العالقة  القضايا  الفلسطينية وبقية  القضية 
التي طالت مع الكيان اإلسرائيلي التي تزداد كل يوم تعقيدا وتتراجع إلى اخللف في 
ظل االنقسام والتخاذل والصمت العربي ومنها عدم توحيد املواقف احلاسمة عند 
انعقاد القمم العربية الطارئة والعادية  من اجل يفاجأ العدو بنتائجها القوية. كما هو 
حال كل قرارات الشرعية الدولية التي ترفضها إسرائيل ويغيب كل مجرميها عن 
محكمة العدل الدولية كما جاء في السيناريوه القادم بعد العراق الشقيق واملستهدف 
في هذه الهجمة الشرسة ضد السودان ووحدته وقيادته وما تلك املذكرة إال ذريعة 
وسيلة وتصريح لالحتالل القادم لدخول قوات  االستعمار اجلديد.....الخ..هل يجعل 
القادة وزعماء العرب اجتماعاتهم في  هذه القمة خالية من اخلالفات.ويقف كل حكام 
الشعوب العربية بعزمية وإرادة  قوية وتوحد املواقف والقرارات القومية من اجل 
مواجهة مختلف التحديات ألراهنة اخلطيرة التي تداهم اليوم احلكام والشعوب العربية 

واإلسالمية؟
وان شاء الله االنتصار حليف األمة العربية واإلسالمية واألنظمة الوطنية احلاكمة 
مهما يحاول األعداء الذي يجب على بعض املوالني للغرب نقول إن عليهم مراجعة 
حساباتهم أوال ويجعل القادة الذين يجعلون مواقفهم متخاذلة من اجل البقاء على 
هرم السلطة وليس من اجل مصلحة وكرامة وشرف اآلمة جمعاء نأمل ان توحد كلمة 
وقرارات الزعماء العرب ويجعل اجلميع لغة احملبة الوفاق واالتفاق شعارا مرفوعا 
للتضامن العربي والتعاون املثمر الصادق موجود بني كل الدول العربية .. وتوحيد 
املواقف العربية سالح قوي بيد كل أبنائها إلى جانب) النفط( يعزز مواقف القادة 
وزعماء العرب  الذين يواجهون بها كل التحديات.بدال عن ما يصدر في البيانات 
اخلتامية للقمم العربية السابقة التي ملها املواطن والشارع العربي وهي منذ عقود 
مضت ليسمع أبناء الوطن العربي غير قرارات الشجب واإلدانة واالستنكار وتلويح 
بقطع العالقة احلميمة التي تربط بعض الدول العربية مع هذا الكيان الصهيوني.
هل تفاجئ الشعوب العربية واإلسالمية ويخرج النظام العربي من صمته الطويل 
ويصد رفي  البيان اخلتامي للقمه العربية في قطرا خلير ويتخذ حكام الشعوب العربية 
الذين يعانون بعض ا لقادة من  أزمة الصمت عند اتخاذ القرارات احلاسمة من قبل 
بعض احلكام العرب سواء في  القمة العربية احلالية أم القادمة  ويتخذ كل القادة  
العرب قرارات قوية تفاجئ العالم ويستعيد التاريخ العربي مجده من جديد جتاه كافة 
القضايا القومية وأهمها قضية الشعب  الفلسطيني في ظل استمرار الكيان احملتل 
لألرض والعرض والكرامة العربية وما خلفته احلرب الصهيونية األخيرة على سكان 
قطاع غزة نتج عنها أالف الشهداء واجلرحى واملشردين إلى جانب اإلضرار املختلفة 
منه تدمير املباني السكنية التي دمرها متاما وصلت إعدادها إلي خمسة آالف منزل 
مبا فيها املدارس واملستشفيات إلى جانب مرافق خدمية تقريبا.إلى متى يظل هذا 
العدو االسرائيلي يهدد العرب واملسلمني كما يتوسع في األرض ويقتل ويدمر كل 
البني التحتية األساسية في حياة أبناء هذا الشعب العربي الفلسطيني الذي يقاوم 
ويواجه االحتالل الصهيوني منذ عقود زمنية مضت  ومازال يدفع الثمن باهظا وأغالها 
أرواح  أطفاله إلى جانب النساء والشيوخ العجزة الذين يتلذذ العدو اإلجرامي الصهيوني 
املتغطرس في قتل األبرياء كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني.. وما تعاني بقية 

البلدان الشقيقة منها الصومال والسودان ..
.سؤال من مواطن عربي موجه إلي القمة العربية العربية وقادتها املنعقدة في 
دولة قطر الشقيقة هل يتم إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط وإنهاء الصراع 
العربي اإلسرائيلي.ورفع احلصار اخلانق عن هذا الشعب الفلسطيني )الصامد( وتفتح 
كافة املعابر وينتهي الصراع العربي الصهيوني... تذكير للقادة العرب وما البديل 
للمبادرة العربية لسالم  التي التزال مطروحة على طاولة الرفض الصهيوني  منذ 
إن مت اإلعالن عنها حتى اليوم كما سبقتها مبادرات وقرارات كثيرة صادرة مجلس 
اآلمن الدولي.التي تباينت كل مواقفه الهزيلة جتاه مختلف القضايا العربية واإلسالمية 
واتضحت املواقف وبانت في أبشع صورة لها كما هو احلال اليوم عن ما جاء في مذكرة 
محكمة اجلنايات الدولية ضد الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق 
التي أفقدتها عدم مصداقيتها إمام ما يحدث من جرائم احلرب الصهيونية وعدالتها 
املفقودة إمام كافة انواع جرائم عصابة احلرب واإلجرام في ظل غياب قانون الشرعية 
الدولية إمام مختلف القضايا العالقة التي تخص دوال في العالم وما تعاني منها منطقة 
الشرق األوسط وبقية دول أخري. بعد إن أصبح مجلس  األمن مشلواًل ومقيدة قراراته 
كما تديره جهات صليبية خارجية حتاول إعادة وجود  االحتالل واالستعمار من جديد.
في ظل وجود مجلس األمن وإدارتها الفاشلة واملسيرة التي تعاني من نظامها معظم 
دول العالم ومنها العربية واإلفريقية كما تخطط االمبريالية العاملية من اجل  نزاعات 
داخلية وتدخالت في البلدان النامية وحتاول دول غربية زعزعة األمن واالستقرار 
في كثير من البلدان الغنية أراضيها بالنفط .. كما تتجه املؤامرة  الدولية اخلطيرة 
اليوم نحو السودان الشقيق ..وما صدر عن تلك احملكمة املوقرة بحق الرئيس /عمر 
البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق  في ما جاء في مذكرة التوقيف الصادر من 
محكمة اجلنايات الدولية.في ظل وجود نظام ازدواجية التعامل مع مختلف القضايا 
املتخصص  الصليبي  الغربي  الفريق  هذا  يعمل  .وأصبح  الدولي  املجتمع  قبل  من 
في إثارة الفنت والنزاعات الدولية وخبرته احلديثة في شؤون االحتالل اجلديد  الذي 
تطبق  ال  التي  األمريكية  الدميقراطية  وغطاء  الدولية  الشرعية  مظلة  يحتمي حتت 
قرارات مجلس األمن إلى في البلدان الغنية بالنفط )فقط( ويعمل هذا الكيان الدولي 
ويحتمي خلف سالحه الفيتو من اجل تقدم إعادته االستعمار واالحتالل من جديد على 
طريقة النظام الدولي اجلديد خصوصنًا في منطقة الشرق األوسط والقرن اإلفريقي  
التي تتخذ قراراته من ميزان ازدواجية املعايير  للدول الغربية حتى؟تصبح منظومة 
متكاملة لالحتالل على الطريقة الدميقراطية للدول الراعية لعملية السالم وحقوق 
اإلنسان كما جنح املخطط السابق في العراق وأفغانستان وسار اليوم يعيش في 
مستنقع اخلسارة وتكبدته الدول الغربية مرارة احلرب الهمجية التي خلفت ماليني 
من البشر قتلى وجرحى ومشردين من أبناء تلك الدول إلى جانب اإلعداد الهائلة من 
اسلحة وجنود الدول الغربية ومن وقف إلى جانبها!والهدف القادم للغرب سار يهدد 
السلم االجتماعي في مختلف دول العالم؟ ويتجه نحو زعزعة امن واستقرار وتفكيك 

وحدة الشعب السوداني الشقيق.

!؟  العربية  القمة  تتجه  أين  إلى 
حدث  وحديث

خالد العرامي

Khaled.alarami@yahoo.com

 ❊  �شنعاء/متابعات::
لفلسطني  ك��ن��ع��ان  جمعية  تقيم 
خطابيًا  حفاًل  االثنني  اليوم  اليمن  في 
مبناسبة ذكرى يوم األرض الفلسطيني 
الذي يصادف ال� )30( من مارس من كل 

عام. 

أنها تستضيف  قالت  للجمعية  ووفقا 
طه  علي  محمد  األدي��ب  املناسبة  بهذه 
رئيس احتاد الكتاب الفلسطينيني ) من 
احلفل  في  للمشاركة   )1948 فلسطني 
اليوٍم  صباح  تقيمه  ال��ذي  اخلطابي 

مبقرها بالعاصمة صنعاء. 

❊ �شنعاء/ �شباأ:  
بعث األخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى برقية عزاء ومواساة إلى السكرتير 
الصحفي لفخامة األخ رئيس اجلمهورية عبده بورجي وأخيه أمني عام املجلس الوطني للسكان 

احمد بورجي في وفاة والدتهما الفاضلة.
وعبر رئيس مجلس الشورى عن صادق مواساته لهذا املصاب مبتهاًل إلى الله العلي 
القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم جميع أهلها وذويها 

الصبر والسلوان.
»إنا لله وإنا اليه راجعون«.

�عــالن


