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رئيس الوزراء يعزي 
القائم بأعمال 

سفارة اليمن يف 
لبنان بوفاة والدته

 صنعاء/سبأ
بعث رئيس مجلس الوزراء 
باسندوة  سالم  محمد  األخ 
برقية عــزاء ومــواســاة  إىل 
القائم بأعمال سفارة اليمن 
الدكتور  السفري  لبنان  لدى 
وذلك  الديلمي،  احمد  عيل 
الله  بإذن  لها  املغفور  بوفاة 

تعاىل والدته  الفاضلة.
ـــوزراء يف  ال وعــرب رئيس 
التعازي  أحــر  عن  الربقية 
للدكتور  املواساة  وخالص 
أحمد  وأخيه  الديلمي  عيل 
بهذا  الديلمي  آل  وكــافــة 
الله  سائال  األليم..  املصاب 
يتغمدها  أن  القدير  العيل 
بواسع الرحمة واملغفرة وأن 
وأن  جناته،  فسيح  يسكنها 
الصرب  وذويها  أهلها  يلهم 
والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه 

راجعون".

صنعاء/ سبأ
للشؤون  الجمهورية  رئيس  مستشار  أكــد 
النساء  أن منارصة قضايا  اإلعالمية محبوب عيل 
ودينيا  وإنسانيا  وطنيا  وواجبا  مسؤولية  تعد 

وليست مبادرة وال منة أو هبة من احد.
وقال يف حفل تدشني وإشهار شبكة إعالميون 
الدورة  وافتتاح  املــرأة  قضايا  منارصة  اجل  من 
التدريبية األوىل يف مجال الصحافة االستقصائية 
مع  بالتعاون  الشبكة  تنظمها  التي  املرأة  وقضايا 
األمم  صندوق  من  بدعم  األرسة  رعاية  جمعية 
املرأة  أن مساندة قضايا   " - قال  املتحدة للسكان 
التواق إىل  الوطن  اليمنية تصب يف مجرى مؤازرة 
املستقبل الزاهر والحياة الرغيدة ولألرسة واألمومة 
للمرأة  الريادي  للدور  تجسيدا  ويمثل  والطفولة، 
النساء  باعتبار  الرجل  أخيها  جنب  إىل  جنبا 

شقائق الرجال" .
عن  الحديث  املستحيل  من  ــه  "ان ــاف  وأض
مستقبل املجتمع بمعزل او تعطيل نصف طاقاته 
تطور  أي  تحقيق  املستحيل  ومن   ، قوته  ومكمن 
مدنية  دولة  بناء  يف  والــرشوع  بل  وازدهــار  ونماء 
حديثة يف غياب دور املرأة أو محاولة تغيبها تارة 

بالعمد املسبق وتارة أخرى بالجهل املطبق ".
للشؤون  الجمهورية  رئيس  مستشار  وأكــد 
ودعم  منارصة  يف  اإلعــالم  دور  أهمية  اإلعالمية 
اليمنية  املرأة  تتبوأ  كي  عال  بصوت  املرأة  قضايا 
املجتمع،  وأولويات  اهتمامات  يف  الصدارة  مركز 
مشريا إىل انه يجب عىل املرأة اليمنية أن تستشعر 
ريادتها وتفردها وتميزها عن سواها من نظرياتها 

عرب التاريخ يف العالم.
منارصة  يعد  املرأة  قضايا  منارصة  أن  وأوضح 
لقضايا السالم والتسامح واإلخاء وحماية األمومة 
وكل  والخصومات  الخالفات  ونبذ  والطفولة 
أشكال االحرتاب واإلذعان لصوت العقل والحكمة 

وتحصني الوطن من االنجرار إىل شفري الهاوية.
رئاسة  بمكتب  املستشارة  أكدت  جهتها  من 
الجمهورية لشئون املرأة فائقة السيد أهمية دور 
لثورتي  امتداد  الجديدة  التغيري  حركة  يف  النساء 
االيجابي  ــن  دوره إىل  الفتة  وأكتوبر،  سبتمرب 

الوطني  الحوار  مؤتمر  يف  والنوعي  والفاعل 
الشامل.

بعدد  الخروج  استطعن  النساء  أن  إىل  ونوهت 
نسبة  عىل  حصولهن  أهمها  الهامة  القرارات  من 
30 باملائة يف مواقع صنع القرار والسلطات الثالث 

الترشيعية والتنفيذية والقضائية.
قضايا  ملنارصة  إعالميون  شبكة  أن  واعتربت 
املرأة  قضايا  مع  التحامي  لعمل  تؤسس  املــرأة 
يؤمن  مجتمع  يف  األمام  إىل  النساء  بحركة  ويدفع 
بالرشاكة بني الرجال والنساء والقبول باآلخر وان 
الحياة لن تستقيم إال برشاكة حقيقية بني جميع 

أفراد ومكونات املجتمع.
الحمريي  فؤاد  اإلعالم  وزير  نائب  شدد  بدوره 
املرأة  قضايا  منارصة  يف  اإلعــالم  مسؤولية  عىل 
كونه ركيزة أساسية للتعريف بدورها وما تؤمن به 

وتناضل من اجله يف سبيل خدمة الوطن.
يف  والحشد  والدعم  املنارصة  أهمية  إىل  وأشار 
هذا االتجاه .. مبديا استعداد وزارة اإلعالم تقديم 
شبكة  ودعم  املــرأة  قضايا  ملنارصة  الدعم  كافة 

إعالميون من اجل الدفع بقضايا النساء.
اليمنيني  الصحفيني  نقيب  قــال  جهته  من 
آمنة  اجتماعية  بيئة  من  "البد  املسعودي  ياسني 
للمجتمع  والتقدم  التطور  يتحقق  أن  اجل  من 
بكافة مكوناته بما فيها املرأة كونها غالبا أكرث تأثرا 

الثمن  يدفع  ومن  املسلحة  والنزاعات  بالرصاعات 
باهظا .. مؤكدا تسخري إمكانيات نقابة الصحفيني 
اليمنيني يف خدمة الشبكة من اجل منارصة قضايا 

املرأة .
بدورهم استعرض كل من ممثلة صندوق األمم 
املتحدة للسكان لينا كريستانسني واملنسق العام 
للشبكة برشى العامري ومنسق الشؤون الخارجية 
للشبكة محمد الخامري الجهود املبذولة إلخراج 
الشبكة إىل حيز الوجود واألهداف التي تسعى إىل 
تحقيقها .. مؤكدين عىل رضورة تحسني سياسات 
قضايا  مع  والتعاطي  الطرح  يف  اإلعالم  وسائل 

املرأة بغرض أحداث تغيري ايجابي .
أثناء  جاءت  الشبكة  إنشاء  فكرة  أن  وأوضحوا 
من  مــارس  يف  للمرأة  العاملي  باليوم  االحتفال 
وتعزيز  املرأة  بقضايا  التوعية  بهدف  العام  هذا 

مشاركتها يف الحياة العامة والسياسية.
حول  تدريبية  دورة  أعمال  بدأت  ذلك  عقب 
الصحافة االستقصائية يف مجال النوع االجتماعي 
بمشاركة 30 إعالميا وإعالمية من مختلف وسائل 
وتستمر  واملقروءة  واملسموعة  املرئية  اإلعــالم 
واملعاهدات  بالقوانني  التعريف  بهدف  أيام  أربعة 
اقتصاديا  املرأة  املتعلقة بحقوق  الدولية  واملواثيق 

واجتماعيا وسياسيا. صنعاء /سبأ
العامة  األركــان  هيئة  رئيس  نائب  دشن 
ورئيس  الشمريي  عبدالباري  الركن  اللواء 
الهيئة العامة للربيد عبدالحميد الصيح أمس 
ودوائر  ديوان  مرتبات  لرصف  األوىل  املرحلة 

وزارة الدفاع.
أن  الشمريي  اللواء  أكد  التدشني  وخالل 
أهم  إحدى  يعد  الربيد  عرب  املرتبات  رصف 
الخطوات األساسية واإليجابية لإلصالحات 
املالية واإلدارية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات 
ممثلة  العليا  والعسكرية  السياسية  القيادة 
باألخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس 
املسلحة..  للقوات  األعىل  القائد  الجمهورية 
موضحاً أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 
إلنجاز  بوسعها  ما  ستبذل  العامة  األركان 
هذا املرشوع الهام الذي يساعد الجميع عىل 
الوهمية  األسماء  وإزالــة  الفساد  مكافحة 

ومعالجة إشكاليات االزدواج الوظيفي.
رصف  أن  إىل  األركان  رئيس  نائب  وأشار 
عىل  إيجابا  ستنعكس  الربيد  عرب  املرتبات 
ألبناء  االحــرتايف  والتدريب  التطوير  مسار 
القوات املسلحة وتحد من االختالالت املالية 

واإلدارية وتسهم يف االرتقاء بجوانب التأهيل 
يف  املبذولة  الجهود  ومضاعفة  والتدريب 
األهداف  تحقيق  شأنه  من  وبما  االتجاه  هذا 
وضمان  املسلحة  القوات  لبناء  املنشودة 
إىل  املسندة  والواجبات  املهام  كافة  تنفيذ 

منتسبي القوات املسلحة وعىل أكمل وجه.
من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للربيد 
ملنتسبي  الربيدي  ــرصف  ال عملية  أن  إىل 

الوقت  من  الكثري  ستوفر  املسلحة  القوات 
والجهد وأن الربيد سيقدم كل خدماته املالية 
من  املعتمدة  الجديدة  اآللية  وفق  والربيدية 
سيتم  الرصف  أن  موضحاً  الدفاع..  وزارة 
اآللية  والبطاقة  الوطني  الرقم  باعتماد 
عرب  الرواتب  تسليم  إىل  االنتقال  سيتم  وأنه 
وإجراءات  خطوات  خالل  من  اآليل  الرصاف 

الحقة.

صنعاء /سبأ
طه  نرص  ــالم  اإلع وزيــر  اطلع   
أمس  ــه  ــارت زي ــالل  خ مصطفى 
لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) عىل 
مستوى أداء العمل يف الوكالة وما 
تقوم به من جهود يف سبيل تقديم 
الحقيقية  اإلعالمية  الرسالة 
مختلف  يف  البالد  تشهده  ما  عن 

املجاالت.
مصطفى  ــر  ــوزي ال واســتــمــع 
(سبأ)  إدارة  مجلس  رئيس  من 
أحمد  طــارق  التحرير  رئيس   –
الشامي واملسؤولني يف الوكالة إىل 
رشح حول سري العمل يف اإلدارات 
ومستوى  املختلفة  الصحفية 
الذي  والفني  التقني  التطور 

وصلت إليه .
مركز  مصطفى  الــوزيــر  وزار 
 " سنرت  الــداتــا   " سبأ  بيانات 
تركيب  حاليا  يــجــري  ـــذي  وال
للعمل  األساسية  الشبكة  أجهزة 

مستمعا   .. بالوكالة  الصحفي 
رشح  إىل  املركز  عىل  القائمني  من 
عن سري العمل يف تركيب الشبكة 

العامة بمختلف مكوناتها .
وأشـــاد وزيــر اإلعـــالم خالل 

به  تضطلع  الذي  بالدور  الزيارة 
وكالة األنباء اليمنية (سبأ) خالل 
الفرتة الحالية من خالل ما تمتلكه 
من إمكانات مادية وبرشية تؤهلها 
الوكاالت  مصاف  يف  تكون  ألن 
املتقدمة ال سيما يف هذه الظروف 
الصعبة التي تمر بها البالد والتي 
الجميع  جهود  تضافر  إىل  تحتاج 

يف سبيل تجاوز األزمة .
ونوه بالخطط والربامج املعتمدة 
عملية  يف  الجهود  لتعزيز  للوكالة 
وما  اإلخبارية  سبأ  شبكة  تجهيز 
تتضمنه من نظام إلكرتوني جديد 
يف  التكنولوجية  التطورات  يواكب 

هذا املجال.

صنعاء/ سبأ
العليا  الــلــجــنــة  ــت  ــش ــاق ن  
ــاء يف  ــت ــف ــت لــالنــتــخــابــات واالس
اجتماعها األسبوعي أمس برئاسة 
القايض  العليا  اللجنة  رئيس 
عــددا  الحكيمي  حسني  محمد 
باإلعداد  املتعلقة  املواضيع  من 
االنتخابي  للسجل  والتحضري 

اإللكرتوني.
تقريراً  اللجنة  واستعرضت 
العالقات  قطاع  رئيس  من  مقدماً 
الشؤون  وحدة  رئيس   - الخارجية 
عيل  الــقــايض  واإلداريــــة  املالية 
نفقات  واملتضمن  عيل  سليمان 
للسجل  املرحيل  الدعم  مشاريع 
من  املمولة  اإللكرتوني  االنتخابي 
دي  إن  يو  والـ  اآليفس،  منظمات 
واملبالغ  الدولية،  ــرس  واآلي بي، 
وحجم  املشاريع  لتلك  املرصودة 

اإلنفاق الفعيل، واملبالغ املتبقية،.
وضع  آلية  التقرير  ــاول  ــن وت
تشمل  ـــدة  ـــدي ج ــة  ــوف ــف ــص م
واالحتياجات  املشاريع  كافة 
الفنية  والتجهيزات  واملتطلبات 
القادمة  االنتخابية  للمراحل 
يف  لتقديمها  التقديرية  وامليزانية 
ملناقشتها  القادمة  االجتماعات 

املانحة  الــجــهــات  إىل  ورفــعــهــا 
العتمادها.

مذكرة  اللجنة  استعرضت  كما 
للربنامج  الرئييس  الفني  املستشار 
اإلنمائي لألمم املتحدة بشأن الدليل 
اإلرشادي واملواد املطبوعة التي قام 
االنتخابي  السجل  دعم  مرشوع  بها 
االلكرتوني واملواد املطبوعة والتعاقد 
مبنى  تجهيز  وإمكانية  إنتاجها  عىل 

املركز اإلعالمي.
وناقشت اللجنة خالل االجتماع 
اللجنة  عام  ألمني  املوجهة  املذكرة 
املدني  الدفاع  مصلحة  رئيس  من 
األمن  لجنة  ــزول  ن نتائج  بشأن 
بشأن  اللجنة  مقر  إىل  والسالمة 
االطالع عىل احتياجات ومتطلبات 
من  العليا  للجنة  الرئييس  املركز 

األمــن  وأجــهــزة  الوسائل  كافة 
والسالمة وخطة الطوارئ وتدريب 
استخدامها  كيفية  عىل  املختصني 

وإمكانية توفريها.
املقدم  التقرير  ناقشت  كما 
سري  بمتابعة  املكلفة  اللجنة  من 
واإلداري  املــايل  األداء  مستويات 
الرسمي  بالدوام  االنضباط  ومدى 
العامة  األمــانــة  ــروع  ف من  عــدد  يف 
بعض  يف  لالنتخابات  العليا  للجنة 

املحافظات.
اللجنة  العليا،  اللجنة  وكلفت 
مستويات  سري  بمتابعة  املكلفة 
بتحديد  واإلداري  ــايل  امل األداء 
املقرتحات  املخالفات ووضع  أوجه 
ــــراءات  ــاذ اإلج ــخ ــة وات ــالزم ال

املناسبة إزاءها.

اللجنة العليا لالنتخابات تناقش اإلعداد 
محبوب علي وفائقة السيد يثمنان الدور الفاعل والتحضري للسجل االلكرتوين

للمرأة اليمنية يف كافة املجاالت

 اللواء الشمريي : صرف املرتبات عرب الربيد خطوة أساسية 
لإلصالحات  املالية واإلدارية ومعالجة االزدواج الوظيفي 

وزير اإلعالم يتفقد العمل يف وكالة األنباء اليمنية (سبأ)

يف حفل تدشني شبكة »إعالميون من أجل مناصرة قضايا المرأة«:

دشن صرف المرتبات لديوان ودوائر وزارة الدفاع عرب الربيد:

شبوة /سبأ
تفقد رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن 
أحمد عيل األشول أحوال املقاتلني يف الوحدات 
التابعة  العسكرية  والنقاط  واملواقع  الفرعية 
الحوطة  مفرق  يف  جبيل  مشاة  الثاني  للواء 

بمحافظة شبوة.
عىل  الزيارة  خالل  ــان  األرك رئيس  واطلع 
من  واستمع  واالنضباط  الجاهزية  مستوى 
يف  األمنية  األوضاع  طبيعة  إىل  الضباط  القادة 
املنطقة وما حققه املقاتلون األبطال من أعمال 
بطولية يف التصدي للعنارص اإلرهابية ودحرها 

وإفشال مخططاتها العدائية يف املنطقة.
اعتزاز  عن  العامة  األركان  هيئة  رئيس  وعرب 
العليا  والعسكرية  السياسية  القيادة  وتقدير 
هادي  منصور  عبدربه  املشري  بــاألخ  ممثلة 
للقوات  األعــىل  القائد  الجمهورية  رئيس   -
التي  الشجاعة  البطولية  باملواقف  املسلحة 
يتصدون  وهــم  األبــطــال  املقاتلون  أظهرها 
مخططاتهم  وإفــشــال  اإلرهابية  للعنارص 
التي حاولوا من خاللها زعزعة األمن  العدائية 
ميفعة  بمديرية  الحوطة  منطقة  يف  واالستقرار 

بمحافظة شبوة.

واألمن  املسلحة  القوات  منتسبي  أن  وأكد 
يحاول  من  لكل  ورصامة  حزم  بكل  سيتصدون 
بمقدرات  والعبث  واالستقرار  األمــن  زعزعة 
الرش  عنارص  من  واملواطن  الوطن  ومصالح 

واإلرهاب الظالمية.
اليقظة  رضورة  عىل  األشول  اللواء  وشدد 
الفنية  الجاهزية  مستوى  ــع  ورف والــحــذر 
عنارص  ملجابهة  الدائم  واالستعداد  والقتالية 
وأعمالهم  مخططاتهم  وإفــشــال  اإلرهـــاب 
الشعب  أبناء  من  األبرياء  بحق  اإلجرامية 

اليمني.
وأشاد بما حققه املقاتلون األبطال يف محور 
شبوة من انتصارات مؤزرة ضد عنارص اإلرهاب 
األبطال  الشهداء  أرواح  عىل  املارقة..مرتحما 
الذين طالتهم أيادي الغدر واإلرهاب يوم أمس 
األول بسيارة مفخخة يف جول الريدة ومنطقة 

الحوطة بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة.
لن  اإلرهابية  الجرائم  مرتكبي  أن  وأوضــح 
القوات  أبطال  وسيالحقهم  العدالة  من  يفلتوا 
يتم  حتى  الظالمية  كهوفهم  إىل  املسلحة 
من  الوطن  وتطهري  اإلرهــاب  شأفة  استئصال 

رشورهم وأعمالهم اإلجرامية والعبثية.

من جانبه أكد قائد اللواء الثاني مشاه جبيل 
وكافة  أنه  العجل  عزيز  يحيى  الركن  العميد 
املسندة  مهامهم  سيواصلون  اللواء  منتسبي 
اليهم بكل شجاعة واقتدار يف مالحقة ومطاردة 

عنارص الرش واإلجرام الضالة أينما وجدت.
والشعب  وللوطن  لله  العهد  مجددين 
ممثلة  العليا  والعسكرية  السياسية  وقيادته 
رئيس   - ــادي  ه منصور  عبدربه  بالرئيس 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الجمهورية 
أمن  عن  الدفاع  يف  املسؤولية  أمانة  تحمل  يف 
وسيادة الوطن وسلمه االجتماعي ووحدته من 

قوى الرش الظالمية أياً كانت.
إىل ذلك تفقد قائد املنطقة العسكرية األوىل 
أحــوال  الحلييل  عبدالرحمن  الركن  اللواء 
املقاتلني املرابطني يف عدد من املواقع عىل خط 
مستوى  عىل  واطلع  القطن   - شبام   - سيئون 

الجاهزية القتالية واالنضباط العسكري لهم .
بالدور  الحلييل  اللواء  أشاد  الزيارة  وخالل 
جسدها  التي  الشجاعة  واملواقف  البطويل 
املنطقة  منتسبي  مــن  املقاتلون  األبــطــال 
العسكرية األوىل يف تصديهم للعنارص اإلرهابية 
العنارص  تلك  معاقل  ودك  أوكارها  ومداهمة 

والعتاد..  األرواح  يف  فادحة  خسائر  وتكبيدهم 
مشريًا إىل أن القوات املسلحة ستكون عىل الدوام 
السياسية  والقيادة  الشعب  ثقة  مستوى  عند 
تنفيذ كل ماهو مطلوب منها لتحقيق األمن  يف 
وأنها  الوطنية  السيادة  وحماية  واالستقرار 
حتى  اإلرهــاب  عىل  الحرب  يف  جهًدا  تألو  لن 
والدامية  املدمرة  اآلفة  هذه  جذور  اجتثاث  يتم 

وتطهري أرض الوطن من رشورها.
من جانبهم أكد املقاتلون عزمهم وإرصارهم 
عىل  الــحــرب  يف  االســتــمــرار  عــىل  الكبريين 
والدمار  الرش  جذور  اقتالع  يتم  حتى  اإلرهاب 
باألمان  الشعب  أبناء  ولينعم  الوطن  أرض  من 
والطمأنينة وبخريات ومكاسب الثورة والوحدة 
الدور  سيؤدون  أنهم  موضحني  والديمقراطية.. 
املطلوب منهم تجاه الوطن عىل أكمل وجه وبما 
املساعدة  واألجواء  املناخات  تهيئة  شأنه  من 
اليمن االتحادي  واملالئمة ملواصلة مسرية بناء 
أساس  عىل  القائمة  الحديثة  املدنية  والدولة 
والتي تتسع  الرشيد  والحكم  العدالة واملساواة 
فرض  أو  تهميش  أو  إقصاء  دون  أبنائها  لكافة 
أجندات بقوة السالح وعن طريق الفوىض التي 

يرفضها عامة أبناء الشعب.

األشول يشيد باالنتصارات التي حققها املقاتلون يف محور 
شبوة ضد عناصر اإلرهاب

الطويل،  محمد  نارص  الدكتور  أكد 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، 
أن اعتماد شكل الدولة االتحادية لليمن 
بها  التي خرج  القرارات  أهم  الجديد من 

مؤتمر الحوار الوطني.
بعنوان  بحثية  دراســة  يف  وأوضــح 
(مالمح الدولة االتحادية يف مخرجات 
القوة  نقاط  بني   – الوطني  الحوار 

والضعف) أنه عىل الرغم من املخاوف 
التي أبداها السياسيون من قرار تغيري 
شكل الدولة من املركزية إىل الالمركزية 
واملعالجات  الحلول  أبرز  من  أنه  إال 
ومواجهة  جديد  اتحادي  يمن  لبناء 

التحديات والصعوبات.
وأشار إىل أن الحاجة لألخذ بالنظام 
االتحادي واملالمح العامة لهذا النظام 

يف ضوء مقررات مؤتمر الحوار الوطني 
للولوج إىل املستقبل األفضل للبالد. 

الطويل  نارص  د.  الباحث  وتطرق 
إلعادة  الهامة  النقاط  من  عدد  إىل 
إىل  تحويلها  بعد  البالد  وضع  ترتيب 
آثار  لها  سيكون  والتي  اتحادية  دولة 
أبناء  جميع  سيلمسها  كثرية  إيجابية 

الوطن.

الدوحة / سبأ
افتتاحيتها  يف  القطرية   / الراية   / صحيفة  دعت 
بقبول  اليمنية  لالزمة  مخرج  إيجاد  اىل  أمس  الصادرة 
يقود  وواضح  رصيح  حوار  يف  الدخول  االطراف  جميع 
األساس  تشكل  التي  الوطني  الحوار  بمقررات  لاللتزام 
اليمنية  االطراف  جميع  أن  باعتبار  خالفات  أي  لحل 
خليجية  برعاية  يحظى  الذي  الحوار  هذا  ارتضت  قد 

ودولية .
وتحت عنوان " إنقاذ اليمن مسؤولية الجميع " كتبت 
أمس  الصادر  عددها  افتتاحية  يف  القطرية  الصحيفة 
قائلة :" من املهم أن يدرك القادة اليمنيون من الحكومة 
ناجع  مخرج  إيجاد  أهمية  القبائل  وزعماء  والحوثيني 
من األزمة الحالّية التي استفحلت بعد دخول الحوثيني 
ورفضهم  بصنعاء  مفتوحة  وتظاهرات  اعتصامات  يف 
مقررات اللجنة الرئاسّية التي حّدد لها الرئيس عبدربه 

منصور هادي أربعة أيام إلنهاء األزمة".
دخول  خطورة  من  القطرية  الصحيفة  ــذرت  وح
(الحكومة  الطرفان  يتوصل  لم  إذا  مظلم  نفق  يف  اليمن 

والحوثيون)، إىل حل بعد املهلة الرئاسية .
بعد  الــوراء  اىل  االمــور  عودة   / الراية  واستنكرت/ 
الجميع  ارتضاها  التي  الوطني  الحوار  نتائج  صدور 

أساًسا لحل أزمات اليمن .
:" إن ما يحدث اآلن من تجييش للشارع من  وقالت 
قبل الحوثيني ُيمثل خروًجا عن اإلجماع اليمني، وليس 
هناك ما يربّر هذا املسلك خاصة أن الحكومة من جانبها 
تشكيل  مبدأ  عىل  ووافقت  الحوار  طريق  التزمت  قد 

حكومة إنقاذ وطني وفقًا ملقّررات الحوار الوطني ".
ونبهت الصحيفة من خطورة تجييش الشارع الذي 
ظل  يف  خاصة  وخيمة  عواقب  إىل  يقود  ان  شأنه  من 

أوضاع اليمن الحالّية التي ال تتحمل أي هزة .
والدخول  أنفسهم  بمراجعة  الحوثيني  قادة  وطالبت 
االعتصامات  وفّض  الحكومة  مع  ورصيح  بنّاء  حوار  يف 
أن  باعتبار  التهديد  لغة  التسلح واالمتناع عن  ومظاهر 
قبل  من  مضاّدة  ردود  إىل  ستقود  الترصّفات  هذه  مثل 
نفق  يف  اليمن  يدخل  وبالتايل  معارضة،  أخرى  جهات 
جديد من عدم استقرار سيايس وأمني الجميع يف غنى 

عنه.
الخليجية  املبادرة  ان  القطرية    / /الراية  وأكدت 
املحيل  الدعم  ووجدت  الوطني  بالحوار  أتت  التي   -
خالف  أي  لحل  األساس  تُشكل   - والدويل  واإلقليمي 

يمني - يمني .
التعاون  مجلس  جدد  ولذلك   ": قائلة  واستطردت 
الخليجي دعمه لليمن سياسًيا واقتصادًيا وأمنًيا وأكد 
هادي"،  منصور  عبدربه  الرئيس  لجهود  الكامل  دعمه 
التعاون بنتائج  معتربة هذا الدعم يؤكد تمسك مجلس 
األساس  يمثل  الذي  الشامل  اليمني  الوطني  املؤتمر 

إلنجاح العملية السياسية باليمن .
وحملت الصحيفة القطرية يف الختام القادة اليمنيني 
السياسية  العملية  عودة  مسؤولية  الحوثيني  خاصة 
باليمن اىل مسارها الصحيح وطالبتهم باالستجابة اىل 

صوت العقل والعودة اىل الحوار مع الحكومة .

د. الطويل: الدولة االتحادية الشكل األفضل لبناء يمن جديد

(الراية ) القطرية : تجييش الشارع من قبل الحوثيني 
خروج عن اإلجماع وإنقاذ اليمن مسؤولية الجميع

زيارات تفقدية ألحوال المقاتلني يف الوحدات العسكرية

يف دراسة بحثية حديثة:
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