
غارة أمريكية تستهدف (الشباب الصومالية)

روسيا تعدل اسرتاتيجيتها العسكرية ملواجهة الحلف االطلسي

قلق من أزمة غذائية يف مناطق انتشار إيبوال

مقديشو/
جوية  ـــارات  غ استهدفت 
قيادات  كانت  موقعا  أمريكية 
الصومالية  الشباب  حركة  من 
اجتماعا  فيه  تعقد  املتمردة 
مسؤول  أعلن  حسبما  رسيــا، 

صومايل.
وتأتي الغارات يف سياق عملية 

عسكرية أمريكية ضد الحركة.
نور،  محمد  عبدالقادر  وقال 
يف  السفيل،  شبييل  إقليم  حاكم 
إن منطقة  ترصيحات صحفية: 
قرب  تقع  املستهدفة  االجتماع 

مدينة براوي الساحلية.
أن  إعالمية  مصادر  ــرت  وذك

فيما  تقدم  األمريكية  الغارات 
الحكومة  لقوات  إسنادا  يبدو 
االتحاد  وقـــوات  الصومالية 
حملة  تشن  التي  األفــريــقــي 
حركة  مقاتيل  ضــد  عسكرية 

الشباب يف املنطقة.
الغارات  إحدى  واستهدفت 
موقعا  ا?وىل  الغارة  واستهدفت 
هريان  إقليم  يف  الشباب  لحركة 

بوسط الصومال.
وزارة  باسم  املتحدث  وقــال 
(البنتاجون)  األمريكية  الدفاع 
بيان  يف  كريبي  جون  الكولونيل 
لنتائج  تقييما  "نجري  رسمي: 
بمعلومات  وسنديل  العملية 

إضافية عند توافرها".
غداة  العملية  هــذه  وتأتي 
هجوم مسلح شنه مسلحو حركة 
الشباب ضد مقر االستخبارات 
مقديشو،  العاصمة  يف  الوطنية 
خمسة  مقتل  عن  أسفر  مما 
من  سبعة  إىل  إضافة  أشخاص 

املهاجمني.
الشباب  حــركــة  ــل  ــواص وت
رئيسية  ــان  ــب م ــداف  ــه ــت اس
يف  األمــن  قــوات  أو  للحكومة 
محاولة إلضعاف الحكومة التي 
اإلسالميني  املسلحني  تقاتل 
بدعم من جنود االتحاد األفريقي 

وعددهم 22 ألف عسكري.

  موسكو (أ ف ب) 
العسكرية  عقيدتها  تعديل  روسيا  تعتزم 
مع االخذ يف االعتبار ظهور تهديدات جديدة 
عىل  االطليس  الحلف  وجود  تعزيز  سيما  ال 
نوفوستي  ريا  وكالة  نقلت  حسبما  حدودها، 

الروسية عن مسؤول عسكري أمس.
وقال ميخائيل بوبوف نائب رئيس مجلس 
الحالية  العسكرية  العقيدة  أن  الرويس  األمن 
التي تعود اىل العام 2010 ستعدل بحلول نهاية 

العربي  الربيع  السنة لتأخذ باالعتبار ثورات 
متهما  اوكرانيا،  يف  والوضع  سوريا  يف  والنزاع 
تقيض  "سياسة"  بانتهاج  االطليس  الحلف 

برضب العالقات مع موسكو.
وقال "ال شك لدي بأن اقرتاب البنية التحتية 
حدود  من  االطليس  الحلف  لدول  العسكرية 
بالدنا، بما يف ذلك عرب توسيع الكتلة، سيدرج 
التي  الخارجية"  العسكرية  التهديدات  بني 

تواجهها روسيا.

وتأتي هذه الترصيحات رداً عىل "خطة الرد 
خالل  الحلف  يقرها  ان  يتوقع  التي  الرسيع" 
قمته الخميس والجمعة اثر املوقف الرويس من 
الحليفة  الدول  تعتربه  الذي  األوكرانية  األزمة 
وبولندا  البلطيق  (دول  لروسيا  املحاذية 

ورومانيا وبلغاريا) بمثابة تهديد مبارش.
وقال بوبوف أن "كل الوقائع تشهد عىل رغبة 
سلطات الواليات املتحدة والحلف االطليس يف 

مواصلة سياسة زيادة التوتر مع روسيا".

التي  الترصيحات  من  بالرغم  انه  وأضاف 
تعرب عن "حسن النوايا" فان الحلف االطليس 

وروسيا "لم يتوصال اىل اقامة حوار عادل".
وقال "ما زلنا ننتظر من روسيا تنازالت من 
طرف واحد حول العديد من مسائل السياسة 
دور  تقييم  "يجري  ــاف  وأض الخارجية".، 
األحداث  بشأن  موضوعي  غري  بشكل  روسيا 
غري  نتائج  ذلك  بعد  وتستخلص  أوكرانيا،  يف 

صحيحة وتتخذ اجراءات غري مناسبة".

دكار/ أ. ف. ب.
 اعربت االمم املتحدة أمس عن "مخاوف كربى عىل 
االمن الغذائي" يف الدول املصابة بوباء ايبوال بسبب 
نقص اليد العاملة وتوقف حركة التجارة عرب الحدود 

واالزمة الغذائية الناتجة عن انتشار الفريوس.
واوضحت منظمة االمم املتحدة لالغذية والزراعة 
(فاو) ان مناطق الحجر الصحي والقيود املفروضة 
عىل التنقل يف غينيا وليبرييا وسرياليون "حدت كثريا 
من حركة التنقل ومن تجارة املوارد الغذائية، وادت اىل 
ازمة غذائية وارتفاع كبري يف االسعار وعىل االخص يف 

املدن".
ملنظمة  االقليمي  املندوب  تيجاني  بوكار  وقال 
االغذية والزراعة:  ان "الحصول عىل املواد الغذائية 
بات مشكلة خطرية لكثري من الناس يف البلدان الثالثة 

املعنية (بالوباء) ولدى الدول املجاورة".
الذي  ــايس  االس الحصاد  موسم  "مع  ــاف:  واض
بات مشكوكا فيه وتقييد املبادالت وحركة البضائع، 
ستتفاقم االزمة الغذائية يف االسابيع واالشهر املقبلة. 
عىل  البعيد  املدى  عىل  تأثري  الوضع  عن  وسينجم 

املزارعني واالقتصاد الريفي". 
االغذية  منظمة  يف  املراقبة  آليات  اصــدرت  وقد 

العاملة  اليد  نقص  ألن  خاصا"  "تحذيرا  والزراعة 
زاد من خطورة هذا الوضع، مع اقرتاب موسمي األرز 
والذرة الكبريين يف املنطقة "مما يعرض للخطر االمن 

الغذائي لعدد كبري من االشخاص".
البلدان  ان  والزراعة  االغذية  منظمة  واوضحت 
"التي  ليبرييا  من  الحبوب  تستورد  املعنية  الثالثة 
تعول كثريا عىل االمدادات الخارجية". ويف مونروفيا 
الغذائية  ــواد  امل بعض  اسعار  ارتفعت  العاصمة، 
ارتفعت  التي  االسايس  الغذائي  املنتج   كاملانيوت، 
"%150 خالل االسابيع االوىل من اغسطس املايض".

ولتلبية الحاجات الغذائية الفورية، اطلق برنامج 
األغذية العاملي عملية عاجلة عىل الصعيد االقليمي 
لتأمني 65 الف طن من املواد الغذائية لـ 1,3 مليون 

شخص، كما ذكر الربنامج.
رسيع  تقييم  اجراء  رضورة  عىل  ايضا  شدد  لكنه 
"للتدابري الكفيلة بالحد من نقص اليد العاملة خالل 

فرتة الحصاد ولالنشطة التي تيل الحصاد".
وقد اسفر الوباء الذي ال يتوافر اي عالج او لقاح 
اغسطس   26 يف  احصتها  وفاة   1550 عن  ملواجهته 
منظمة الصحة العاملية منها 649 يف ليبرييا و430 يف 

غينيا و422 يف سرياليون.
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السعودية: القبض على ٨٨ شخصا بتهمة االرتباط 
بأنشطة إرهابية

الرياض/ وكاالت
أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس 
القبض يف األيام األخرية عىل 88 شخصا 
"إرهابية"  بنشاطات  االرتباط  بتهمة 
أن  سبق  شخصا   59 بينهم  ومتطرفة 
أوقفوا يف قضايا تتعلق بتنظيم "القاعدة". 
املوقوفني  إن  الرتكي  منصور  اللواء  وقال 
هم ضمن ست خاليا يف أربع مناطق من 
لعمليات  خططوا  من  ومنهم  اململكة، 

اغتيال.
اململكة  يف  الداخلية  لــوزارة  بيان  أفاد 
العربية السعودية أمس أن "قوات األمن 
املاضية  القليلة  ــام  األي خــالل  ــارشت  ب
عمليات أمنية متزامنة يف عدد من مناطق 
اململكة نتج عنها القبض عىل ما مجموعه 
ثالثة  منهم  متورطا  وثمانني  ثمانية 
أشخاص من الجنسية اليمنية وشخص 

مجهول الهوية والبقية سعوديون".
وبحسب البيان، فإن من بني هؤالء 59 

"الفئة  قضايا  خلفية  عىل  إيقافهم  سبق 
الضالة" وهو املصطلح الذي يستخدم يف 
السعودية للداللة عىل تنظيم "القاعدة".

يف  أتــت  التوقيفات  أن  البيان  ــر  وذك
املتعلقة  الجديدة  التدابري  تطبيق  سياق 
واملصنفة  املتطرفة  التنظيمات  بمكافحة 
يف  بما  والخارج  الداخل  يف  "إرهابية" 
التنظيمات  تأييد هذه  التدابري ضد  ذلك 

ودعمها ماليا.
السعودي  األمــنــي  املتحدث  ــال  وق
صحايف  مؤتمر  يف  الرتكي  منصور  اللواء 
إن املوقوفني هم ضمن ست خاليا يف أربع 
خططوا  من  ومنهم  اململكة،  من  مناطق 
من  عددا  أن  ذكر  كما  اغتيال.  لعمليات 
بتنظيمات  لاللتحاق  خططوا  املعتقلني 

خارج اململكة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت 
ثمانية  عىل  القبض  أغسطس   26 يف 
كانوا  الرياض  غرب  شمال  يف  أشخاص 

االنضمام  عىل  يافعني  شبانا  يحرضون 
للمتطرفني يف سوريا والعراق.

ويأتي ذلك فيما تعزز اململكة التدابري 
خصوصا  املتطرفة  النشاطات  ملكافحة 
اإلسالمية"  "الدولة  تنظيم  سيطرة  بعد 

عىل مناطق واسعة يف العراق وسوريا.
بن  الله  عبد  السعودي  العاهل  وكان 
عبد العزيز  دعا األسبوع املايض املجتمع 
"بالقوة  املتطرفني  رضب  إىل  الـــدويل 
سيتمددون  ألنهم  وبرسعة،  وبالعقل"، 
عىل  املتحدة  والواليات  أوروبا  إىل  قريبا 

حد قوله.
الشيخ  السعودية  مفتي  اعترب  كما 
عبد العزيز أل الشيخ اعترب يف بيان نرش 
الشهر املايض أن الفكر املتطرف واألعمال 
"الدولة  تنظيما  ينفذها  التي  اإلرهابية 
اإلسالمية" و"القاعدة" هي "العدو األول 
الجماعات  هــذه  أن  معتربا  لــإلســالم"، 

املتطرفة "ال تحسب عىل اإلسالم".

ــج  يع ــم  ــتقطاب وعال االس ــا  يغمره ــة  يف منطق
بالتعقيدات، أطلت علينا الدولة اإلسالمية يف العراق 
ــة تهديدات  ــكل جمل ــي تش ــش) وه ــوريا (داع وس
ــا الواليات  ــا فيه ــدان، بم ــن البل ــرية م ــة كب ملجموع

املتحدة. 
ــش ورؤيتها  ــة مواجهة داع ــه عملي ــا تتطلب إن م
ــة هو  ــادة جماعي ــداث إب ــا إلح الهدامةومخططاته
ــتخدام األدوات  ــن طريق اس ــف دويل ع ــة تحال إقام
ــة  ــة والقانوني ــانية واالقتصادي ــية واإلنس السياس

واالستخباراتية من أجل دعم القوة العسكرية.
ــه داعش من جرائم قطِع  ــة إىل ما تقوم ب فباإلضاف
ــن صنوف  ــة وغريها م ــات جماعي ــرؤوس وإعدام لل
ــفرت عن  ــتطرية التي ترتكبها والتي أس الرشور املس
ــوريا والعراق ولبنان،  مقتل اآلالف من األبرياء يف س
ــنة التي تمثلها  ــلمني من طائفة الس بما يف ذلك املس
ــداً كبرياً  ــاً تهدي ــكل أيض ــإن داعش تش ــا، ف عقيدته

خارج املنطقة.
ــرف ذات مرة  ــا كان يع ــش إىل م ــود أصول داع تع
ــم تنظيم القاعدة يف العراق، وهو يحمل تاريخاً  باس
ــىل مدى ما  ــة يف العراق ع ــف املتطرف ــال العن يف أعم
ــوت تحت هذه  ــان. وقد انض ــىل عقد من الزم يربو ع
ــن الجهاديني الذين  ــة م املجموعة قوة مقاتلة رشس
ــة،  ــات عاملي ــم طموح ــا تراوده ــوالء له ــون بال يدين
ــتغلني يف ذلك الرصاع الدائر يف سوريا والتوترات  مس

الطائفية يف العراق.
ــراراً الواليات املتحدة،  ــا مراراً وتك ــد هدد قادته  وق
ــون إىل داعش بإطالق الرصاص  وقام إرهابيون ينتم
ــودي يف مدينة  ــة مواطنني يف املتحف اليه وقتل ثالث
ــة رابعة  ــا توفيت ضحي ــهر مايو، كم ــل يف ش بروكس

متأثرة بجراحها بعد ثالثة عرش يوماً من االعتداء.
ــني األجانب  ــن املقاتل ــارص داعش م ــكل عن ويش
ــة، ولكن يف أي  ــس فقط يف املنطق ــاً لي تهديداًمتنامي
ــافهم، بما  ــفر إليه دون اكتش مكان يتمكنون من الس

يف ذلك أمريكا.
ــني، إذا لم يتم  ــؤالء املتطرف ــىل أن ه ــاك أدلة ع هن
ــوريا والعراق  تحجيمهم، لن يكفيهم التوقف عند س
فقط، إذيتنامى عددهم ويصبحون أفضل تمويال يف 
ظل هذا التجسد الجديد، مستخدمني يف ذلك النفط 
ــتولون عليه وأعمال الخطف واالبتزاز من  الذي يس
ــم  ــراق. وه ــوريا والع ــم يف س ــل عملياته ــل تموي أج
ــتولوا عليها  ــة متطورة اس ــلحة ثقيل ــزون بأس مجه
ــاحة املعركة، كما أنهم أظهروا بالفعل قدرتهم  من س
ــيطرة  ــن االرايض والس ــىل مزيد م ــتيالء ع عىل االس
عليها أكرث من قدرة أي منظمة إرهابية أخرى، وذلك 
ــدود مع األردن  ــرتاتيجية تقع عىل الح يف مناطق اس
ــكل خطري من  ــا قريبة وبش ــا، كما أنه ــان وتركي ولبن

إرسائيل.
ــوة يندى  ــية وقس وقد أظهر مقاتلو داعش وحش
ــن فظائع  ــا يقومون به م ــني. ففي خضم م ــا الجب له
ــعياً  ــيحيني س ــيعة واملس ــلمني الش ــح للمس من ذب
ــىل  ــي ع ــي والطائف ــرصاع العرق ــم إلزكاء أوار ال منه
ــرتاتيجية مدروسة  ــع، فإنهم يطبقون اس نطاق أوس
ــنة من  ــلمني من الس ــوبة لقتل إخوانهم املس ومحس
أجل كسب واالستيالء عىل مزيد من األرايض، ناهيك 
عن ما أحدثه قطع رأس الصحفي األمريكي، جيمس 

فويل، من صدمةلضمري العالم.
ومع اتخاذ موقتف موحد بقيادة الواليات املتحدة 
ــدول، فإنه لن  ــن ال ــاء تحالف أكرب م ــة إنش وإمكاني
ــمح لرسطان داعش باالنتشار والتمدد إىل بلدان  يس

أخرى.
ــتئصالها  إن العالم يمكنه مواجهة هذه اآلفة واس
ــن أن داعش تمثل  ــىل الرغم م ــاف. فع ــة املط يف نهاي
ــرة. فقد  ــت بالقوة القاه ــا ليس ــاً إال أنه ــاً بغيض كيان
ــراق، حيث أدت  ــمال الع ــل يف ش ــك بالفع ــا ذل أثبتن
ــات املتحدة  ــي تقوم بها الوالي ــات الجوية الت الرضب
ــم للمعركة، فضال  ــة القتال وإعطاء زخ إىل تغيري دف
ــاحات للقوات العراقية والكردية لشن  عن توفري مس
ــوم عىل داعش.  ويف ظل ما نقدمه من دعم، اتفق  هج
ــكيل حكومة جديدة  ــون معاًعىل تش ــادة العراقي الق
ــل عزل داعش  ــد أمراً رضورياً من أج ــاملة مما يع ش

وتوفري العون لكافة األطياف العراقية.
ــة وحدها لن تفيض إىل إلحاق  إن الرضبات الجوي
ــع مطالب  ــذا فالعالم أجم ــدو. ل ــذا الع ــة به الهزيم
ــن يف حاجة إىل  ــع وأكرب. فنح ــتجابة أوس بإظهار اس
ــورية املعتدلة،  ــم القوات العراقية واملعارضة الس دع
ــوط القتال  ــم داعش يف خط ــون تنظي ــن يواجه الذي
األمامية. كما أننا بحاجة إىل تعطيل وتحجيم قدرات 
ــة التي تبثعها  ــالتها املتطرف ــش والتصدي لرس داع
ــز  ــاً إىل تعزي ــة أيض ــالم. ويف حاج ــائل اإلع ــرب وس ع

دفاعاتنا والتعاون من أجل حماية شعوبنا.

ــاك هيجل  ــر الدفاع تش ــا ووزي ــي ان ــوف التق وس
ــىل هامش  ــا األوروبيني ع ــن حلفائن ــا م ــع نظرائن م
ــيس (الناتو) املقرر  ــمال االطل اجتماع قمة حلف ش
ــل، وذلك بهدف  ــبوع املقب ــده يف مدينة ويلز األس عق
ــاعدات املمكنة. ويف أعقاب  ــع من املس ــيد أوس تحش
هذا االجتماع، نخطط  أنا والسيد هيجل للتوجه إىل 
منطقة الرشق األوسط لتحقيق مزيد من الدعم لهذا 
االئتالف بني الدول التي يطالها هذا التهديد بصورة 

مبارشة.
ــة مجلس  ــدة رئاس ــات املتح ــوىل الوالي ــوف تت س
ــوف  ــبتمرب الجاري، وس األمن يف األمم املتحدة يف  س
ــع  ــة كي نواصل بناء تحالف أوس ــز هذه الفرص ننته
ــليط الضوء عىل الخطر الذي يشكله املقاتلون  وتس
ــن  ــك الذي ــم أولئ ــن فيه ــب، بم ــون األجان اإلرهابي
ــش.  ــم داع ــواء تنظي ــت ل ــوون تح ــون وينض ينضم
ــالل دورة الجمعية  ــس أوباما خ ــوف يتوىل الرئي وس
ــن لوضع خطة  ــاع مجلس األم ــة اجتم العامة رئاس

للتعامل مع هذا التهديد الجماعي.
هناك دور لكل بلد يتعني القيام به يف هذه املعركة. 
ــوف يقوم البعض بتقديم املساعدات العسكرية  وس
ــيقوم البعض بتقديم  ــارشة وغري املبارشة. كما س املب
ــانية العاجلة للماليني من الذين  ــاعدات اإلنس املس
ــة لعنف داعش  ــن أضحوا ضحي ــم تهجريهم والذي ت
يف جميع أنحاء املنطقة. وسوف يقوم البعض اآلخر 
ــالح االقتصادات  ــط يف إص ــون ليس فق ــم الع بتقدي
ــني  ــدت ب ــي فق ــة الت ــادة الثق ــن يف إع ــة ولك املحطم
ــم فعلياً يف  ــد قائ ــذا الجه ــة. إن ه ــريان يف املنطق الج
ــدان أخرى يف تقديم  ــث انضمت إلينا بل العراق، حي
املساعدات اإلنسانية واملساعدات العسكرية ودعم 

تشكيل حكومة شاملة.
لقد أثمرت جهودنا بالفعل يف جلب عرشات الدول 
ــة. وهناك بالقطع مصالح  وانخراطها يف هذه القضي
ــه ال يوجد بلد  ــاحة،بيد أن ــة ُتعرض عىل الس مختلف
ــك الفظائع التي  ــارك ويدعم تل ــم باالعتدال يب يتس
ــى ألي بلد  ــا أنه ال يتأت ــم داعش، كم ــا تنظي يرتكبه
ــاه تقديم يد  ــؤوليته تج ــن مس ــرض التملص م متح

العون للمساعدة يف القضاء عىل هذا املرض.
ــال تنظيم داعش البغيضة إىل توحد  لقد أدت أفع
وحشد الجريان الذين تتضارب مصالحهم التقليدية 
ــة الجديدة. وبمرور  ــم الحكومة العراقي من أجل دع
ــل  ــج العوام ــف أن يعال ــذا التحال ــن له ــت، يمك الوق
الكامنة التي تغذى عليها تنظيم داعش واملنظمات 
ــداف  األه يف  ــاً  مع ــة  املتماثل ــرى  األخ ــة  اإلرهابي

واأليدلوجيات.
ــري أن هذا هو  ــاق، غ ــة تحالف لهو عمل ش إن إقام
أفضل السبل للتعامل مع عدو مشرتك. فعندما أقدم 
ــام 1990م، لم يقم  ــني عىل غزو الكويت ع صدام حس
ــر خارجيته جيمس  ــس جورج بوش األب ووزي الرئي
ــا أو اتخاذ إجراء عىل  ــذاك بالعمل بمفردهم بيكر آن
ــكل منهجي بتشكيل ائتالف من  عجل، بل قاما وبش
الدول التي أدت جهودها املتضافرة إىل تحقيق نرص 

رسيع.
ــني إال إذا  ــة بني املتطرف ــاق الهزيم ــن يتأتى إلح ل
ــام معاً  ــعوبها بااللتح ــؤولة وش ــدول املس ــت ال قام

والوقوف صفاً واحداً يف مواجهة هؤالء املتطرفني.
* وزير خارجية الواليات املتحدة.

نحن بحاجة إىل مساعدة العالم كي 
نهزم اإلرهاب

جون كريي جون كريي *

ويل العهد
السياسية  واملواقف  املــبــادرات  هــذِه  كل  دعمنا  "لقد  ــاف  وأض
بمساعدات إنسانية وتنموية, وِبرغبة جادة يف تحقيِق السلم واألمن 

واالستقرار السيايس يف دول املنطقة".
واشار ويل العهد السعودي إىل أن اململكة العربية السعودية تبذل 

جهودا كبرية ملواجهة خطر ظاهرة اإلرهاب عىل املجتمع الدويل.
الواليات املتحدة

مؤكداً أن هذه املساهمة سوف تسمح للربنامج بمواصلة مشاريعه 
لتحسني  ومساعدتهم  ضعفاً  األكرث  األشخاص  وخدمة  الحيوية 
عام  خالل  تربعت  قد  املتحدة  الواليات  وكانت  املعيشية،  أوضاعهم 
برنامج  لصالح  مرتي  طن   (77500) مقدارها  غذائية  بمواد  2013م 
العاملي بقيمة تزيد عن 68 مليون دوالر استفاد منها نحو 3  الغذاء 

ماليني من أشد الفقراء يف اليمن.
األحد القادم

واملناخات  األجــواء  توفري  اىل  الجميع  الحامدي  الدكتور  ودعا 
أن  باعتبار  للتعليم  اليمن  اطفال  لجميع  والجاذبة  املالئمة  الرتبوية 
التعليم قضية مجتمعية يجب أن تتضافر فيها كافة الجهود الرسمية 
والشعبية كونها تمثل أولوية أساسية للنهوض باملجتمع .. مضيفا ان 
الحملة ستسهم يف تخفيف أعباء أولياء األمور وتحفيزهم عىل العمل 

بشكل جماعي مع وزارة الرتبية والتعليم.
أحزاب وشخصيات

تأييده  "حشد"  الديمقراطي  الشعب  حزب  أعلن  جانبه  من 

املعالجات  بكل  خرجت  املبادرة  ان  اىل  مشريا   .. للمبادرة  ومباركته 
والحلول الالزمة واملتاحة اقتصاديا وسياسيا..متمنيا ان تتلقفها كل 
القوى السياسية بالتعاطي االيجابي والبناء والعمل الوطني الجاد 
الوضع  الحاصل يف  التأزيم  انهاء كل مربرات  ملا من شانه  والفاعل 

الداخيل.
 وأكد حزب الشعب الديمقراطي وقوفه خلف رئيس الجمهورية 
إلنجاز جميع املهام املحددة يف املبادرة.. داعيا كل القوى اىل موقف 
حيز  اىل  بها  للخروج  السياسية  للقيادة  مساند  و  للمبادرة  داعم 

التنفيذ.
رئيس حزب اتحاد الرشاد الدكتور محمد موىس العامري اكد ان 
املبادرة التي اقرها اللقاء الوطني املوسع ، تصب يف مصلحة اليمن 
وتمثل مخرجا مقبوال للجميع وعىل القوى السياسية ان ال ترتدد يف 

امليض قدما إلخراج اليمن من االزمات 
 واشار الدكتور العامري يف ترصيح ملوقع 26 سبتمرب ان املبادرة 
تضمنت العديد من االشياء االيجابية منها تخفيف اسعار املشتقات 
النفطية وتشكيل حكومة جديدة بحسب مخرجات مؤتمر الحوار 
وكذا شملت بعض ما تضمنته مخرجات الحوار من بسط نفوذ الدولة 

عىل كل املحافظات. 
بدوره اكد حزب العدالة والبناء، أن مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية 
ستسهم يف االنتقال لواقع جديد قائم عىل أسس الرشاكة الحقيقية يف 
بناء اليمن الجديد، من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك 
فيها كافة املكونات التي شاركت يف مؤتمر الحوار الوطني لتعمل عىل 
بقية  لتنفيذ  الحقيقي  املدخل  يعترب  الذي  الفساد  منابع  تجفيف 

املعالجات التي تضمنتها املبادرة.
واشار يف بيان صحفي  أن اليمن يمر بمرحلة هامة تتطلب جهود 
كافة القوى السياسية واالجتماعية وان املبادرة تشكل حلوًال مقبولة 

للخروج بالوطن من الواقع الحايل مطالبا بحسن.

رئيس  دعم  إىل  الجميع  بيانه  يف  والبناء  العدالة  حزب  ودعــا 
الجمهورية الهادفة إىل التوفيق بني كافة القوى عىل اختالف رغباتها 
وتوجهاتها  واختيار أعضاء الحكومة الجديدة من شخصيات نزيهة 
ونظيفة بما من شأنه العمل عىل دعم تنفيذ مخرجات الحوار وتحقيق 
اإلصالحات املطلوبة عىل كافة املستويات والعمل من منطلق الرشاكة 
أبناء  والقبول باآلخر لتكون هذه الحكومة ملبيًة لطموحات وآمال 
الشعب وقادرًة عىل إعادة الثقة يف االقتصاد اليمني محليا وخارجيا.

األكوع يبحث
من جانبه عرب السفري الهندي استعداد الحكومة الهندية التعاون 
مع اليمن خاصة يف املرحلة الراهنة لتجاوز كافة الصعوبات التي 

تواجهها واالنتهاء من املرحلة االنتقالية وفق مخرجات الحوار 
الوطني بما يمكن اليمن االنطالق نحو املستقبل وبناء الدولة املدنية 

الحديثة التي تلبي تطلعات كافة أبنائه.

مشروع تشبيك
اىل ذلك اكد املهندس هاني الفالحي مدير املشاريع بالوكالة عىل 
الدور الذي يقوم به الشباب اليمني يف تنمية مجتمعهم واثبات ذواتهم  
الفاعلة وبجهود الشباب يف رسم وبناء مستقبل  .. منوها باملشاركة 

وطنهم املنشود 
واعترب الفالحي ان املرشوع يهدف إىل تنمية املهارات والقدرات لدى 
الشباب املستهدف واملختارين من منظمات املجتمع املدني الشبابية 
سيعود  بدورهم  والذي  املحلية  واإلدارة  والرياضة  الشباب  ووزارتي 

النفع للمجتمع بشكل عام يف تنمية واستقرار املجتمع .
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