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الرياض / سبأ
أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه ليس من مصلحة اليمن وال دول املنطقة 
أن يستمر التوتر السيايس فيها عىل أشده، وال أن يتم السماح للتصعيد الحوثي 
بابتزاز الحكومة أو مساومتها عىل االستقالة أو اإلجراءات األشد إيالما كما يصفها 
زعيمهم عبدامللك الحوثي وحصار العاصمة وعدد من الوزارات.. وقالت الصحيفة 
يف مقالها االفتتاحي أمس االحد و تحت عنوان (الخطتان «أ» و «ب» الحتواء 
التمرد الحوثي) : " هذا الضغط الذي تمارسه ميليشيا الحوثي باستخدام ورقة رفع 
الدعم عن أسعار الوقود واملطالبة بإقالة الحكومة ال يمكن تمريره من خالل التهديد 
والوعيد والتصعيد املسلح واحتالل عمران والتمرد عىل مخرجات الحوار الوطني " .

وأضافت :" مما ال شك فيه أن حكمة وهدوء الرئيس عبدربه منصور هادي 
تقدم نموذجا ممتازا الحتواء الحوثيني كجزء من املكون الوطني، وسعيه 

إلنهاء األزمة سلميا عرب الحوار ..

أملانيا ترحب ببيان مجلس األمن حول اليمن
رحبت جمهورية أملانيا االتحادية بالبيان الرئايس الصادر عن مجلس 

األمن الدويل قبل أمس بشأن الوضع يف اليمن.
ونقلت وكالة أنباء الرشق األوسط املرصية عن متحدث باسم الخارجية األملانية 
يف بالغ صحفي وزعه املركز األملاني لإلعالم بالقاهرة أمس قوله:" أمر جيد أن يقوم 
مجلس األمن الدويل بالتعبري بوضوح عن رؤيته للوضع يف اليمن بعد أن وصلت 
عملية التحول يف هذا البلد إىل نقطة حرجة ".. مؤكدا يف ذات اإلطار عىل رضورة 

مشاركة كافة األطراف اليمنية بشكل بّناء إلنهاء التوتر القائم..
وأثنى املتحدث باسم الخارجية األملانية عىل الخطوات التي نفذتها الحكومة 
اليمنية لتطبيق بعض اإلصالحات التي وصفها بـ"الهامة".. معتربا ذلك رشطا 
لتحسني الوضع االقتصادي واإلنساني واألمني يف اليمن.. وأكد املتحدث باسم 

الخارجية األملانية أن بالده ستستمر يف دعم عملية التحول يف اليمن.

أبطال الجيش يصدون هجوما نفذته عناصر من تنظيم القاعدة يف شبوة
شبوة/  سبأ

تمكن أبطال اللواء الثاني مشاة جبيل 
بعد ظهر أمس من صد هجوم نفذته عنارص 
مستهدفة   ، القاعدة  تنظيم  من  إرهابية 
موقعي "مفرق الحوطة" و"الجرس بعزان" 
انفجرت سيارة  ، فيما  يف محافظة شبوة 

مفخخة يف منطقة "جول الريدة".
إن  مسؤول  عسكري  مصدر  وقال 

مجاميع من العنارص اإلرهابية تسللت 
ظهر أمس عرب أحد األودية املمتدة إىل 
منطقة "ميفعة" ونفذت هجوماً غادراً 
عىل الجنود اثناء تناولهم وجبة الغداء.
خاضوا  الجنود  أن  إىل  مشرياً 
مواجهات عنيفة مع اإلرهابيني الذين 

سقط العديد منهم بني قتيل وجريح.
القوات  رجال  أن  املصدر  وأضاف 

السيطرة  من  تمكنوا  البواسل  املسلحة 
عىل املوقف وأعادوا األمور إىل طبيعتها 
بعد طرد العنارص اإلرهابية التي فرت وهي 
تجر أذيال الهزيمة ومعها جثث قتالها 

وجرحاها الذين سقطوا يف املواجهات.
جنود  سبعة  إن  املصدر  وقال 
خالل  آخرون  وأصيب  استشهدوا 

تصديهم للعنارص اإلرهابية.

استشهاد ٧ جنود ومقتل عدد من اإلرهابيني ــيد بمواقف اململكة املتحدة  الراعي يش
الداعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن

صنعاء / سبأ
أشاد رئيس مجلس النواب األخ يحيى 
املتحدة  اململكة  بمواقف  الراعي  عيل 
واستقراره  وأمنه  اليمن  لوحدة  الداعمة 

وتنمية قدراته االقتصادية.
لقائه  لدى  النواب  مجلس  رئيس  ودعا 
أمس نائبة السفرية الربيطانية لدى اليمن 
عالقات  تطوير  أهمية  إىل  كيمب  اليسون 
الصداقة والتعاون بني اليمن واململكة املتحدة 
لتشمل مجاالت أوسع يف املجتمع وبما يخدم 

املنافع واملصالح املتبادلة التي يتطلع إليها 
البلدان الصديقان .. وأشار إىل الدور النشط 
واإليجابي الذي تقوم به السفارة الربيطانية 
وطاقمها وأهمية توظيف هذا النشاط وتعزيزه 
الصداقة  عالقات  عرى  توطيد  سبيل  يف 
التاريخية وخاصة يف الظروف الراهنة التي 
تعيشها اليمن واملساهمة الجادة يف تذليل 
االقتصادية  بالدنا  تواجه  التي  التحديات 

واألمنية.. 
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يف رسالة لرئيس الجمهورية : الرئيس الصيني يشيد 
بجهود الرئيس هادي يف إنجاز التسوية السياسية 

رئيس الجمهورية يهنئ رؤساء أوزبكستان وسلوفاكيا وفيتنام

تسلم األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
أمس رسالة خطية من الرئيس يش جني بينغ رئيس جمهورية 
الصني الشعبية تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين وسبل 

تعزيزها وتطويرها.
وأشاد الرئيس الصيني يف رسالته بما قطعته اليمن يف عملية 
التسوية السياسية تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي 
والخطوات التي يتخذها عىل املستوى السيايس واالقتصادي 
واإلصالحات االقتصادية .. مؤكداً دعم بالده للجهود الحكيمة 
التي يبذلها الرئيس يف تحقيق التنمية واالستقرار ومواصلة 

التعاون مع اليمن خاصة يف هذه الظروف التي يمر بها.
وأشار إىل النجاح الكبري الذي حققته زيارة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي لجمهورية الصني الشعبية يف نوفمرب 2013م والتي 
فتحت آفاقا جديدة للتعاون املثمر بني البلدين الصديقني يف كافة 
املجاالت والدفع بالعالقات اليمنية الصينية نحو التطور واالزدهار.

بعث فخامة األخ الرئيس عبدربه 
الجمهورية  رئيس  هادي  منصور 
الرئيس  إىل  أمس  تهنئة  برقية 
جمهورية  رئيس  كريموف  إسالم 
احتفاالت  بمناسبة  اوزبكستان 
شعب اوزبكستان  بعيد االستقالل .

الرئيس  األخ  فخامة  بعث  كما 
رئيس  هادي  منصور  عبدربه 
إىل  أمس  تهنئة  برقية  الجمهورية 
الرئيس آندريه كيسكا رئيس جمهورية 
سلوفاكيا بمناسبة احتفاالت شعب 

سلوفاكيا بيوم الدستور.

وبعث فخامة األخ الرئيس عبدربه 
الجمهورية  رئيس  هادي  منصور 
برقية تهنئة أمس إىل الرئيس ترونغ 
تان سانغ رئيس جمهورية فيتنام 
فيتنام  شعب  احتفاالت  بمناسبة 

بعيد االستقالل .

حكومــة الوفاق تؤكد دعمهـا ومساندتها لدعوة
 الرئيس هادي لالصطفاف الوطني يف مواجهة التحديات 

وقفت أمام التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية التي تواجهها البالد يف المرحلة الراهنة 

المصرون على خيار العنف عليهم تقدير المآالت 
الخطرية  وقراءة الموقف الدويل بتأن
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أكدت حكومة الوفاق الوطني دعمها ومساندتها لدعوة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية  األخ 
لالصطفاف الوطني، وأهمية الوقوف صّفاً واحداً ضد كل 

من يسعى إىل تقويض املرحلة االنتقالية الجارية . 
وأعرب مجلس الوزراء يف اجتماعه أمس برئاسة رئيس 
أمام  وقف  والذي  باسندوة  سالم  محمد  األخ  املجلس 
التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية التي ُتواجهها 
بالدنا يف املرحلة الراهنة .. عن ثقته بقدرة أبناء الوطن 
يف  مرصوص  كبنيان  واالصطفاف  التوحد  عىل  اليمني 
مواجهة كل التحديات التي تهدد حارض ومستقبل وطنهم, 
مؤكدا حاجة اليمن اليوم إىل أن ُتظهر جميع األطراف 
السياسية نواياها الجادة للميض يف طريق الوئام والوفاق، 

بهدي من مخرجات الحوار الوطني  .
وجدد مجلس الوزراء الرتحيب باملضامني الهامة للبيان 
الرئايس الصادر عن مجلس األمن الدويل مؤخرا, مؤكدا 
أن املوقف الثابت للمجتمع الدويل تجاه اليمن يربهن عىل 
وحدة املوقف والخيار الدويل لالستمرار يف مساعدة اليمن 
عىل استكمال العملية االنتقالية الجارية وتنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني  . 
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صحيفة عكاظ: ليس من مصلحة دول 
املنطقة استمرار التوتر السياسي يف اليمن 

صنعاء /سبأ
أجرى األخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس 
الجمهورية اتصاال هاتفيا مساء أمس بأخيه خادم 
الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية عرب يف مستهله عن بالغ 
التقدير واالحرتام والشكر الجزيل ملا يقدمه خادم 
الحرمني الرشيفني من دعم ومساعدات لليمن يف ظل 
الظروف والتطورات التي مرت بها منذ نشوب االزمة 

يف مطلع العام 2011م وحتى اليوم .
وأطلع األخ الرئيس أخاه خادم الحرمني الرشيفني 

عىل مستجدات األوضاع الراهنة ومدى خطورتها عىل 
األمن واالستقرار والوحدة خصوصا يف ظل استمرار 
التحشيدات الحوثية حول صنعاء وتهديدها إلجهاض 
الخليجية  املبادرة  عىل  املرتكزة  السياسية  العملية 
مخرجات  افشال  بغرض  املزمنة  التنفيذية  وآليتها 
املرحلة  وعرقلة  الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر 
االنتقالية التي يساندها ويدعمها املجتمع الدويل كله .
وتناول األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
الساحة  خالل االتصال تفاصيل املشهد عىل 
الوطنية بكل أبعاده ,وأكد أن اليمن يواجه بصرب 

وحكمة هذه التحركات املستندة عىل األرجح عىل 
أجندات إقليمية تريد إفشال املبادرة الخليجية 
التوقيع عليها بإرشاف ورعاية خادم  تم  التي 
الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز . 
امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  أكد  جانبه  من 
عبدالله بن عبدالعزيز دعمه املطلق لليمن واألخ 
الرئيس وحرصه عىل تقديم الدعم واملساندة األكيدة 
من اململكة العربية السعودية لليمن للحفاظ عىل 
أمنه واستقراره ووحدته .. مشددا عىل رفض كل ما 
يتعارض مع اإلجماع الوطني الشامل الذي جسدته 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وأكد ملك اململكة العربية السعودية انه ال يمكن 
السماح بزعزعة أمن واستقرار ووحدة اليمن من 

قبل أية جماعة أو أي طرف .
وشدد أن عىل جماعة الحوثي أن تدرك أن اململكة 
عىل  الدويل  املجتمع  ومعها  السعودية  العربية 
املستويني اإلقليمي والدويل ترفض تحركاتهم الهادفة 
إىل زعزعة امن واستقرار اليمن باعتبار استقرار اليمن 
العربية السعودية وهذا  اململكة  من امن واستقرار 

املوقف هو موقف وطني وإقليمي ودويل .

اتصل  هاتفيًا بأخيه خادم الحرمني الشريفني وأطلعه  على تطورات األوضاع الراهنة

التحرر من االستبداد واالستعامر ومخلفاتهام وإقامة حكم أهداف الثورة اليمنية
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحامية البالد 
وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفع مستوى الشعب اقتصادياً 
واجتامعياً وسياسياً وثقافياً.

إنشاء مجتمع دميقراطي تعاوين عادل مستمد 
أنظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق 
الوحدة العربية الشاملة.

احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظامت الدولية والتمسك مببدأ الحياد االيجايب وعدم 
االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم. 123456
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حريصون على مساندة الرئيس هادي ودعم أمن واستقرار اليمن باعتباره من أمن واستقرار المملكة

الرئيس: تحركات الحوثيني مستندة على أجندات إقليمية إلفشال املبادرة الخليجية وإجهاض العملية السياسية
امللك عبداهللا : اململكة واملجتمع الدويل لن يسمحوا ألي طرف أو جماعة بزعزعة أمن واستقرار اليمن


