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تحقيقات

سياحة

متابعات

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

يومية  ●  سياسية  ●  جامعة  |  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

أكد األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
أن الدولة والحكومة ستعمل بكل حزم تجاه 
يف  بالتصعيد  الحوثي  مليشيات  استمرار 
العاصمة صنعاء ومحيطها, مشددا أن من 
سيكون خارج اإلجماع سيعترب من املغردين 
خارج الرسب الوطني وسيتم التعامل معه 

عىل هذا األساس . 
الرئاسة  بدار  أمس  ترؤسه  لدى  وقال    
عىل  الوزراء  ملجلس  األسبوعي  االجتماع 

حكومة الوفاق الوطني االستمرار يف أعمالها 
بشكل طبيعي واعتيادي حتى يتم تشكيل 
عىل  بناء  جديدة  وطنية  وحدة  حكومة 
توصيات اللجنة الوطنية الرئاسية املشكلة 
من جميع االحزاب والتنظيمات السياسية 

واملقرة يف اللقاء الوطني املوسع  .
الظروف  "إن  الرئيس    األخ  وأضاف 
الصعبة املاثلة تحتم عىل الجميع التحيل 
 ، والتاريخية  الوطنية  املسؤولية  بروح 

فالشعب اليمني لن يرتيض للنجاح بديال 
حتى استكمال تنفيذ استحقاقات املرحلة 
االنتقالية الجارية"  و " علينا أن نعمل جميعا 
كفريق واحد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني  
فالوطن لم يعد يحتمل املزيد من التصعيد 

والدفع به إىل أتون العنف والفوىض" .
تفويت  أهمية  إىل  الرئيس  األخ  وأشار 
الفرصة عىل الدعوات التي تستهدف اإلرضار 
التجارب  العربة من  بالوطن وأبنائه، وأخذ 

املريرة التي تعيشها بعض الدول العربية 
أتونها  يف  وزهقت  العنف  إىل  انزلقت  التي 
ناهيكم  احصاؤها،  الصعب  من  بات  أرواح 
عن الدمار املادي واملآيس اإلنسانية التي 
خلفتها ومازالت دوامة العنف التي تعيشها 

تلك البلدان.
كان  الرهان  أن  الجمهورية  رئيس  وأكد 
وسيظل دائما ، عىل يقظة ووعي أبناء شعبنا 
اليمني العظيم، والذي يثبت دوما أنه عند 

مستوى املسؤولية والثقة، ويستحق منا أن 
نتكاتف جميعا من أجل أن نجنبه دفع أثمان 
جديده قد تنجم عن أي رصاعات جديدة ، وان 
نعمل يف سبيل تحقيق مكتسباته الوطنية 
الحوار  مؤتمر  مخرجات  جسدتها  التي 
الوطني الشامل، وذلك لالنطالق نحو التنمية 
آالمها  بكل  املايض  صفحة  وطي  واالزدهار 

وعرثاتها.

رأس االجتماع الدوري لحكومة الوفاق الوطني ووجهها االستمرار يف أعمالها حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية 

الوطن لم يعد يحتمل املزيد من التصعيد والفوضى .. والشعب لن يرتضي بغري النجاح بدي 
علينا أخذ العربة من تجارب بعض الدول العربية التي انزلقت إىل العنف بما خلفه من دمار ومآسي إنسانية

ــس : نحن اليوم أمام اختبار حقيقي فإما أن نكون أو ال نكون الرئي

ــاة املهندس  ــة يعزي يف وف ــس الجمهوري رئي
الكبسي والعميد األكوع واملناضل غرامة

صنعاء / سبأ
بعث األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية برقية عزاء ومواساة إىل املناضل اللواء 
حسني رشف الكبيس ويحيى رشف وجميع إخوانهم 
املهندس  شقيقهما  وفاة  يف  وذلك  ارستهما  وأفراد 
عبدالله رشف الكبيس الذي وافاه االجل وانتقل اىل 
رحمة الله تعاىل إثر حادث مروري مؤسف ومعه زوجته 

الفاضلة التي انتقلت هي األخرى إىل رحمة الله تعاىل.
وأعرب األخ الرئيس عن بالغ األىس واألسف 
وصادق العزاء واملواساة يف هذا املصاب .. مشريا 
إىل أن الفقيد كان من كوادر مؤسسة الكهرباء يف 
الحديدة وكان عىل مستوى رفيع يف أداء مهامه 

بصورة كاملة ..

العــــدد

اطلب مجانًا ملحقًا خاصًااطلب مجانًا ملحقًا خاصًا
بمخرجات الحوار الوطني الشاملبمخرجات الحوار الوطني الشامل
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ال تراهنوا على "هدم المعبد" !

¶  من اإليجابي جداً أن تتباين وجهات النظر وتختلف الرؤى بني 
الفرقاء السياسيني حول الشأن الوطني العام، لكن من غري املسؤول 
وال األخالقي وال املنطقي أن يقود هذا التباين واالختالف إىل إحداث 
ــي  يف الوقت الذي يمكن  ــيج الوطني واالجتماع رشخ عميق يف النس
ــؤولية  ــاء ذلك بمزيد من اإلصغاء إىل صوت العقل واملنطق واملس اتق

وتغليب الكفة التي يميل إليها اإلجماع الوطني.
ــاحة الوطنية البد  وبالنظر إىل ما يعتمل اآلن عىل الس
ــد باتجاه منحى  ــت تتصاع ــرتف أن األوضاع بات أن نع
خطري ال يمكن أن يستفيد من نتائجه  السيئة أي طرف 
ــويق  ــو كعبه أو حاول التس ــا اعتقد بعل ــيايس مهم س
ملربراته يف سبيل سعيه إىل تعقيد األمور ليصل بها إىل 
اللحظة املجنونة التي ال تعرتف إال بخيار "هدم املعبد" 

عىل الجميع.
ــتقات  ــع الدعم عن املش ــرار رف ــكار أن ق ــن إن ــه ال يمك ــح أن صحي
ــة كان خيار  ــبة للحكوم ــلبية لكنه بالنس ــه آثاره الس ــة كان ل النفطي
الرضورة كما وصفته وساقت له الدواعي واألسباب، غري أنه ال يمكن 
ــماح بتحويل األمر باملجمل إىل "مستنقع أزمة" تهدد بنسف ما  الس
ــبوقة  ــى اآلن من توافقات وطنية غري مس ــل إليه اليمنيون حت توص
جسدتها وثيقة مؤتمر الحوار الوطني لجهة العبور بالبالد إىل ضفة 

االستقرار السيايس واألمني واالقتصادي.
ــرتض أن تكون  ــاً أن الرشاكة الوطنية يف ــح أيض وصحي
ــوار إذ  ــا بعد الح ــة م ــة يف مرحل ــة العريض ــي البواب ه
ــه، وبرصف  ــاؤه أو تهميش ــد أو إقص ــن إلغاء أح ال يمك
ــن موقفنا التقويمي ألداء الحكومة باإليجاب  النظر ع
ــل "االنتهازية  ــلب، لكنه ليس من املربر أن تحم أو الس
ــي أنه هو وحده األحرص  ــية " أي طرف  ليدع السياس
ــه أو أنه صاحب  ــويص علي ــعب أو ال ــىل مصلحة الش ع
ــي  ــا ال ينبغ ــون وم ــا يك ــد م ــرصي يف تحدي ــق الح الح
ــات  ــرأي املكون ــار ل ــري أي اعتب ــون، ودون أن يع أن يك
ــية األخرى والقوى الرشيكة يف املسؤولية عن  السياس

الوطن ومستقبله.
ــد األنصار  ــرتاتيجية التصعيد عىل األرض وحش ــون اس وربما تك
ــاه إليها يف  ــر ما ولفت االنتب ــبة للتعبري عن وجهة نظ ــيلة مناس وس
ــتحيل أن تكون أداة ناجعة  ــة من املراحل املرشوعة، لكنها يس مرحل
ــيس  ــرض إرادة أحادية عىل الرشكاء اآلخرين يف الوطن، أو للتأس لف
ــي عريض تؤيده كافة مكونات  ــع جديد ليس له أي غطاء توافق لواق

الشعب وفئاته، أو عىل األقل األغلبية الغالبة منها.
ــق األخ عبدامللك  ــد عىل ح ــذا إىل الـتأكي ــيض بنا ه ويف
ــم  ــون له ــه) يف أن يك ــار الل ــة (أنص ــي وجماع الحوث
ــكاً  ــا كان رشي ــم طرف ــم باعتباره ــم  ورؤيته تصوره
ــرث،  ــب رشكاء ك ــي إىل جان ــوار الوطن ــة يف الح بفاعلي
ــني  اليمني ــوم  عم ــن  م ــزأ  يتج ال  ــزءا  ج ــم  وباعتباره
ــؤولة والجادة يف تنفيذ  ــوى املعنية بالرشاكة املس والق
مخرجات الحوار، لكن ليس من حقهم أبداً أن يعتقدوا 
ــة أو يفرض الحلول  ــن يحتكر الحقيق أنهم وحدهم م

واملخارج الوطنية.
ــارع  ــن يعتقد ذلك أياً كان توجهه وانتماؤه وثقله يف الش  ألن كل م
ال يعدو أن يكون إما غري مستوعب لقواعد الفعل السيايس واملرحلة 
ــداً لجهة مراهنته  ــة, وإما أنه يتعمد التصعيد قص ــة القائم االنتقالي
ــي وال تعنيها  ــاع الوطن ــارج دائرة اإلجم ــذ أجندة  تقع خ ــىل تنفي ع

األطر الناظمة لعملية التحول السيايس التي وافق عليها الجميع.
ــت خالل  ــة أثب ــس الجمهوري ــد أن األخ رئي ــن املؤك وم
ــي  الوطن ــد  القائ ــه  أن ــة  األزم ــورات  تط ــع  م ــه  تعاطي
ــؤول ورئيس كل اليمنيني دون استثناء، بل أثبت   املس
ــق القوة  ــن منطل ــعبه م ــه عىل وطنه وش ــاً حرص يقين

وليس الضعف إزاء كل عمليات التصعيد والتهديد.
ــلم والحوار ونبذه لسياسات القوة  ــيف الس وقد أدى تمنطقه بس
ــراف إىل توصل الجهود املخلصة  ــر والغلبة وإنصاته لكل األط والقه
إىل املبادرة الوطنية املعلنة التي مثلت القاسم املشرتك بني كل القوى 
ــقف املقبول واملعقول الذي  واألحزاب فضالً عن أنها وصلت إىل الس
ــنت  ــن الركون إليه لتجاوز األزمة املثارة، إن صدقت النوايا وحس يمك

الظنون.
ــىل خطأ  ــكل ع ــون ال ــن أن يك ــري ال يمك ويف األول واألخ
ــل  ب ــواب،  ص ــىل  ع ــا  وحده ــه)  الل ــار  وجماعة(أنص
ــي والوطني أن  ــي والواجب األخالق ــن املنطق أصبح م
ــود املبادرة  ــاركة يف تنفيذ بن ــا إىل املش ــارع قياداته تس
ــب  ــة بموج ــتحقاقات املرحل ــذ اس ــاهمة يف تنفي واملس
ــتور وإجراء  ــات الحوار, وصوالً إىل إنجاز الدس مخرج
ــات، إذ أن ذلك وحده هو الرهان الرابح واآلمن  االنتخاب
ــان عىل املزيد  ــن الرهانات، بما فيها الره ــواه م دون س

من توتري األوضاع أو اللجوء للقوة  والعنف.

ــف اليوم  ــة يق ــدول العربي ــة الـ ــس جامعـ مجلـ
أمـام  تطـورات األوضـاع فـي اليمـن

يناقش  مجلس جامعة  الدول العربية اليوم 
التطورات عىل الساحة اليمنية. يف اطار اجتماعات 
مستوى  عىل  أمس  بدأت  التي  الحالية  دورته 

املندوبني الدائمني قبيل انطالق اجتماعات 
املستوى  عىل  للمجلس  الـ142  الدورة 

الوزاري.
وكان املندوب الدائم لليمن لدى 

السفري  العربية  الدول  جامعة 
اطلع  قد  الهيصمي  محمد 
العربية  الدول  جامعة  مجلس 

عىل تطورات االوضاع السياسية 
واألمنية واالقتصادية يف اليمن .

وقال السفري الهيصمي، يف كلمته 
خالل االجتماع أن الجمهورية اليمنية امام 

مفرتق طرق جراء التصعيد واملمارسات الخاطئة يف 
العاصمة صنعاء واستمرار توافد الحشود املسلحة إىل 
مداخل ومخارج العاصمة بغية تأزيم املوقف السيايس 
واستغالل االوضاع االقتصادية السيئة التي 

تمر بها البالد.
وأكد مندوب اليمن الدائم أن األخ 
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس 
رئيس الجمهورية يبذل جهودا 
التصعيد  هذا  إلنهاء  حثيثة 
األخري وتفويت الفرصة عىل من 
يسعون لالنزالق بالوطن إىل دوامة 

العنف والفوىض.

نفى مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء، صحة األخبار 
سالم  محمد  األخ  الوزراء  رئيس  تقديم  عن  تحدثت  التي 

باسندوة، استقالته من منصبه .
وأكد املصدر يف ترصيح لـ (سبأ)، أنه ال صحة لهذه املزاعم 
الكاذبة التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم والتي يسعى من 

يقف وراء ترويجها إىل التشويش وإثارة البلبلة .

مصـدر مسـؤول ينفـي تقديـم 
رئيـس الـوزراء استقـالتـه

  א���א�	� ���� 03

موسكو – سبأ
دعت روسيا االتحادية كافة القوى السياسية يف اليمن إىل 
توحيد الجهود لوضع إجراءات فعالة للخروج من األزمة التي 

تعيشها البالد .
الروسية يف بيان أصدرته أمس يف  وقالت وزارة الخارجية 
أن تحارص لفرتة  الراهنة يمكن  الخطرية  إن األزمة  موسكو:" 
طويلة العملية السياسية التي بدأت بصعوبة كبرية يف هذا 

البلد العربي".
وأضافت :" نحن عىل قناعة بأنه ال يمكن تسوية النزاع إّال عن 
طريق البحث عن حلول وسط تريض جميع األطراف وتأخذ بعني 

االعتبار املصالح الوطنية العامة".

روسيـــا تعــــرب عــن قلقهــــا 
الستمرار التوتر يف اليمن

دعت إىل تجاوز الخالفات وتوحيد الجهود
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