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حكومة الوفاق توافق على مبادرة اللجنة الرئاسية وتؤكد حرصها على تغليب مصالح الوطن العليا

ــا به ــر  نم ــي  الت ــاع  األوض ــاوز  تج ــى  عل ــم  العظي ــي  اليمن ــعبنا  ش ــاء  أبن ــاون  وبتع ــا  قدرتن ــن  م ــة  ثق ــى  عل ــن  نح
ــوار  الح ــات  مخرج ــذ  لتنفي ــد  واح ــق  كفري ــل  والعم ــبوهة  المش ــوات  الدع ــى  عل ــة  الفرص ــت  تفوي ــب  يج
ــدة ــدي ــج ــة ال ــوم ــك ــح ــى تــشــكــيــل ال ــت ــا بـــصـــورة طــبــيــعــيــة ح ــه ــال ــم ــة أع ــل ــواص ــة م ــوم ــك ــح ــى ال ــل ع
ــن العاصمة ــا يتعلق بأم ــد ولن تتهاون يف م ــي بالتصعي ــيات الحوث ــتمرار مليش ــتتعامل بحزم تجاه اس ــة س الدول

الرئيس: التحديات الراهنة تحتم على الجميع التحلي بروح املسؤولية للعبور بالوطن إىل بر األمان

يف اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية:

صنعاء / سبأ
الرئيس عبدربه منصور هادي-  رأس االخ 
رئيس الجمهورية بدار الرئاسة أمس االجتماع 

االسبوعي لحكومة الوفاق الوطني.
االوضاع  مختلف  االجتماع  وتدارس 
خاصة  الوطنية،  الساحة  عىل  واملستجدات 
يف الجوانب السياسية واالقتصادية واالمنية، 
بحكمة  معها  للتعامل  املبذولة  والجهود 
وعقالنية، بما يجنب الوطن وابناءه االنزالق 
ستلحق  التي  والفوىض  العنف  ماآلت  نحو 

االرضار الكارثية بالوطن وجميع ابنائه.
عن  الصادرة  التوصيات  االجتماع  وتناول 
اللقاء  يف  واملقرة  الرئاسية  الوطنية  اللجنة 
الوطني املوسع املنعقد يوم أمس األول برئاسة 
االخ رئيس الجمهورية.. وأكد بهذا الخصوص 
مساندة  عىل  الوطني  الوفاق  حكومة  حرص 
تغليب  شأنها  من  التي  االجراءات  كل  ودعم 
مصلحة الوطن والشعب، للميض قدما نحو بناء 
اليمن الجديد ومستقبله املزدهر عىل اسس من 
الرشاكة واملواطنة املتساوية والنهج الديمقراطي 
ووفقا ملخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
عىل  بناء  الوطني  الوفاق  حكومة  ووافقت 
املشكلة  الرئاسية  الوطنية  اللجنة  مبادرة 
من مختلف االحزاب والتنظيمات السياسية 
الوطني  اللقاء  يف  واملقرة  واملرأة،  والشباب 
املوسع، عىل تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 

143 لسنة 2014م والخاص بتصحيح اسعار 
املشتقات النفطية بحيث تتم اعادة النظر يف 
طرق رشاء املواد من االسواق العاملية بما يحسن 
االسعار ومنها الدخول يف تعاقدات طويلة بني 
الكلفة  مراجعة  وكذلك  سنة  اىل  اشهر  ستة 

املضافة عىل السعر الدويل.
حيث أقرت الحكومة تعديل البند 1 من قرار 
مجلس الوزراء بحيث تصبح اسعار بيع مادتي 
البنزين والديزل يف السوق املحلية، عىل النحو 

التايل:
الواحد،  للرت  رياًال   175 البنزين  مادة  سعر 
وبحيث تصبح قيمة الدبة البنزين سعة 20 لرتاً 

3500 ريال.
الواحد  للرت  رياًال   170 الديزل  مادة  سعر 

وبقيمة 3400 ريال للدبة الواحدة سعة 20 لرتاً.
وفوض مجلس الوزراء وزير املالية باتخاذ 
الرتتيبات الالزمة فيما يخص رسوم الرضيبة 
العامة عىل املبيعات والرسوم الجمركية ورسم 
صندوق صيانة الطرق والجسور واملضافة عىل 
اسعار مادتي الديزل والبنزين، باعتبارها من 

الكلف االضافية محل املراجعة.
الجديدة  االسعار  تطبيق  الحكومة  واكدت 
ملادتي الديزل والبنزين ابتداء من الساعة 12 
الليلة (ليلة األربعاء ـ الخميس )..  منتصف 
املواطنني  ملعاناة  الكامل  تفهمها  عن  معربة 
وحرصها عىل اتخاذ جميع االجراءات الكفيلة 

بالتخفيف من اآلثار الجانبية لتصحيح اسعار 
املزارعني  عىل  خاصة  النفطية  املشتقات 
والصيادين وفقا للتوجيهات الرئاسية وقرارات 

الحكومة بهذا الشأن.
وتحدث االخ الرئيس عبدربه منصور هادي- 
بكلمة  االجتماع  خالل  الجمهورية  رئيس 
استعرض يف مستهلها املرحلة العصيبة التي 
يمر بها الوطن عىل ضوء املستجدات والظروف 

الراهنة.
وقال: " لقد واجهنا منذ العام 2011م ظروفا 
ومراحل اصعب من هذه االوضاع التي نمر بها 
اليوم، لذلك نحن عىل ثقة من قدرتنا وبتعاون 
تجاوزها،  عىل  العظيم  اليمني  شعبنا  ابناء 
والسري قدما نحو بناء اليمن الجديد وتنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي توافقت 
والتنظيمات  واالحزاب  القوى  جميع  عليها 

السياسية".
وأكد االخ الرئيس عىل حكومة الوفاق الوطني 
االستمرار يف أعمالها بشكل طبيعي واعتيادي 
حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة 
بناء عىل توصيات اللجنة الوطنية الرئاسية 
والتنظيمات  االحزاب  جميع  من  املشكلة 
السياسية واملقرة يف اللقاء الوطني املوسع .. 
مؤكدا عىل اهمية الدور واملسؤولية التي يتحملها 
الجميع يف هذه الظروف للعبور بالوطن اىل بر 

االمان.

تحتم  املاثلة  الصعبة  الظروف  "ان  وقال: 
عىل الجميع التحيل بروح املسؤولية الوطنية 
والتاريخية ، فالشعب اليمني لن يرتيض بغري 
النجاح بديال حتى استكمال تنفيذ استحقاقات 

املرحلة االنتقالية الجارية".
وأضاف: " علينا أن نعمل جميعا كفريق واحد 
لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي اجمعت 
عليها كافة القوى الوطنية والسياسية، فالوطن 
لم يعد يحتمل املزيد من التصعيد والدفع به اىل 

اتون العنف والفوىض".
وأشار االخ الرئيس اىل اهمية تفويت الفرصة 
عىل الدعوات التي تستهدف االرضار بالوطن 
وابنائه، واخذ العربة من التجارب املريرة التي 
تعيشها بعض الدول العربية التي انزلقت اىل 
العنف وزهقت يف اتونها ارواح بات من الصعب 
احصاؤها، ناهيكم عن الدمار املادي واملآيس 
االنسانية التي خلفتها ومازالت دوامة العنف 

يف تلك البلدان.
وأكد رئيس الجمهورية ان الرهان كان وسيظل 
دائما ، عىل يقظة ووعي ابناء شعبنا اليمني 
مستوى  عند  انه  دوما  يثبت  والذي  العظيم، 
نتكاتف  أن  منا  ويستحق  والثقة،  املسؤولية 
جميعا من اجل ان نجنبه دفع أثمان جديدة 
قد تنجم عن اي رصاعات جديدة ، وان نعمل يف 
سبيل تحقيق مكتسباته الوطنية التي جسدتها 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك 

لالنطالق نحو التنمية واالزدهار وطي صفحة 
املايض بكل آالمها وعرثاتها.

هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  االخ  واكد 
الدولة والحكومة ستعمل بكل حزم تجاه  أن 
يف  بالتصعيد  الحوثي  مليشيات  استمرار 

العاصمة صنعاء ومحيطها .
وقال:" اننا سنعمل من اجل استتباب األمن 
واستقرار يف ربوع الوطن والحفاظ عىل السكينة 
العامة للمجتمع مهما كان االمر، ولن نتهاون فيما 

يتعلق بأمن العاصمة صنعاء".
وتناول األخ الرئيس عدداً من املوضوعات 
املتصلة باملهام الوطنية وفقا ملا جاء يف املبادرة 
الوطنية املقرة يوم أمس األول .. مشددا عىل أن 
من سيكون خارج االجماع سيعترب من املغردين 
خارج الرسب الوطني وسيتم التعامل معه عىل 

هذا األساس.
اليوم  اننا   ": الجمهورية  رئيس  األخ  وقال 
امام اختبار حقيقي فإما أن نكون أو ال نكون، 
القيام  وعلينا  وكبرية  جسيمة  فالتحديات 

بمسؤوليتنا جميعا كل من موقعه لتجاوزها ".
ولفت االخ الرئيس عبدربه منصور هادي- 
الدويل  والتأييد  الدعم  اىل  الجمهورية  رئيس 
املجتمع  وحرص  اليمن،  به  تحظى  الذي 
الدويل عىل امن وسالمة اليمن .. مجددا شكر 
وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لألشقاء 
واالصدقاء ويف مقدمتهم دول مجلس التعاون 

السعودية  العربية  اململكة  خاصة  الخليجي 
الشقيقة والدول الراعية للمبادرة الخليجية 
عىل هذه املواقف الداعمة للشعب اليمني يف 
هذه الظروف ومساندتهم الفاعلة الجتياز هذه 
املرحلة من أجل إنجاح عملية االنتقال السلمي 
إلرساء نموذج ناجح يحتذى به من قبل دول 

املنطقة.
ويف االجتماع تحدث عدد من اعضاء حكومة 
الوفاق الوطني الذين عربوا عن تقديرهم العايل 
الرئيس  االخ  يبذلها  التي  املخلصة  للجهود 
عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية من 
اجل اخراج اليمن من تعقيدات االوضاع الراهنة، 
وما حققه من نجاحات ومكاسب وطنية منذ 
العام 2011م والتي كانت لها آثارها اإليجابية 
الهامة عىل الصعيد الوطني بما يف ذلك تجنيب 
الشعب والوطن االنزالق اىل العنف والفوىض.. 
مؤكدين وقوفهم ودعمهم لألخ الرئيس يف كل 
الخطوات والجهود التي يبذلها ملا من شأنه 

تجنيب البالد ويالت التمزق والفوىض.
والتضامن  التالحم  رضورة  اىل  وأشاروا 
مواجهة  اجل  من  واملجتمعي  الحكومي 
جميع التحديات التي يمر بها الوطن، والعمل 
بمسؤولية وطنية وتاريخية من اجل مصلحة 
الشخصية  للمصالح  اعتبار  دون  الشعب، 
والحزبية، وتغليب املصالح العليا للوطن عىل 

ما سواها من املصالح.

تشييع جثامني الشهداء املغدور بهم يف جريمة حضرموت "اإلرهابية"
يف موكب جنائزي حزين تقدمه وزير الدفاع:

صنعاء / سبأ
أمس  واألمن  املسلحة  والقوات  الوطن  ودع 
كوكبة من الشهداء األبرار الذين تعرضوا ألبشع 
جريمة عرفها املجتمع اليمني تمثلت يف ذبح عدد 
من الجنود املغدور بهم نفذتها عنارص من تنظيم 
القاعدة اإلرهابي بمحافظة حرضموت .. والشهداء 

هم :
نارص  حسني  بدر   ، العجري  هادي  حسني  عيل 
،حزام  دومة  ابو  أحمد  جابر  حاشد   ، الحنيش 
قاسم صالح مسعد العرجيل ، حيدر هادي مقبل 
 ، الحميل  شوعي  أحمد  صالح   ، مسلم  يحيى 
عبدالله حسني نارص مداغش ، عيل عيل مسعد 
 ، القايض  يحيى  أحسن  يونس   ، بجيش  صالح 
عمار صالح هادي بجيش ، يارس عبد الهادي أبو 
روس الوادعي ، بندر عيل حمود القشريي ، يوسف 
نارص ناجي الصايدي ، يحيى عيل حمود القشريي 
، محمد باقي باقي أبو سعيد ، عبدالله صالح جبار 

حسني الحوتي.
وقد عرب املشيعون الذين تقدمهم وزير الدفاع 
هيئة  ورئيس  أحمد  نارص  محمد  الركن  اللواء 
الركن أحمد عيل األشول  اللواء  العامة  األركان 
وعدد من أعضاء مجليس النواب والشورى ووكيل 
ومستشارو  عوجاء  أبو  صالح  عمران  محافظة 
وزير الدفاع ورؤساء الهيئات وعدد من القيادات 
العمل  لهذا  إدانتهم  عن  واألمنية  العسكرية 
اإلجرامي الشنيع الذي يندى له الجبني يف حق 

هؤالء الجنود.
وجموع  الشهداء  أرس  من  املشيعون  عرب  كما 
املواطنني عن استنكارهم لهذه الجريمة الغادرة 
وبهتاناً  زوراً  أدعت  عنارص  عليها  أقدمت  التي 
انتماءها لإلسالم ضد منتسبي القوات املسلحة 
واألمن األبطال الذين يقدمون واجباً وطنياً من اجل 

الحفاظ عىل امن الوطن واستقراره.
اإلنسانية  اللفتة  الشهداء  وأرس  أهايل  وثمن 
والعسكرية  السياسية  القيادة  قبل  الكريمة من 
العليا ممثلة باألخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة يف 

االهتمام بأرس وأبناء الشهداء والتوجيه برتقيتهم 
ومنحهم وسام الواجب .. وشدد املشيعون عىل 
أهمية تضافر املجتمع إىل جانب منتسبي القوات 
النتوءات  هذه  عىل  للقضاء  واألمن  املسلحة 
املتجردة من كل القيم الدينية واإلنسانية باعتبار 
الحفاظ عىل األمن مسئولية مجتمعية ال تقترص 

عىل رجال القوات املسلحة واألمن.
وجرت مراسم التشييع للشهداء األبرار الذين 
توشحت جثامينهم الطاهرة بالعلم الجمهوري 
بعد الصالة عليهم يف جامع مجمع الدفاع العريض 
بوزارة الدفاع وقد تحرك موكب التشييع تتقدمه 

القوات  وجنود  وصف  ضباط  من  رمزية  رسايا 
املسلحة واألمن فيما كانت املوسيقى العسكرية 
تعزف املقطوعات واأللحان الجنائزية الحزينة 
يف موقف جسد األدوار البطولية الشجاعة التي 
يقدمها املقاتلون يف مختلف مواقع الرشف والبطولة 

دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن واملواطن..
مقربة  يف  األبرار  الشهداء  جثامني  مواراة  وتم 
الله الشهداء  .. تغمد  الشهداء بأمانة العاصمة 
وألهم  جناته  فسيح  وأسكنهم  رحمته  بواسع 
أهلهم وذويهم الصرب والسلوان.."إنا لله وإنا إليه 

راجعون"

الهيصمي : اليمن أمام مفرتق طرق جراء 
التصعيد وتوافد الحشود املسلحة إىل العاصمة

الجامعة العربية تستكمل اليوم مناقشة تطورات األحداث يف اليمن

أطلع املندوب الدائم لليمن لدى 
السفري  العربية  الدول  جامعة 
محمد الهيصمي مجلس جامعة 
العادية  العربية يف دورته  الدول 
(142) عىل مستوى املندوبني التي 
بدأت أعمالها يف مقر األمانة العامة 
للجامعة بالقاهرة عىل تطورات 
واألمنية  السياسية  األوضاع 

واالقتصادية يف اليمن .
وقال السفري الهيصمي، يف كلمته 
خالل االجتماع : إن الجمهورية 
جراء  طرق  مفرتق  أمام  اليمنية 
الخاطئة  واملمارسات  التصعيد 
واستمرار  صنعاء  العاصمة  يف 
إىل  املسلحة  الحشود  توافد 
العاصمة بغية  مداخل ومخارج 
تأزيم املوقف السيايس واستغالل 
األوضاع االقتصادية السيئة التي 

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

أن الدولة والحكومة حرصت عىل 
تجسيد التعامل بحكمة والتزمت 
وأرسلت  النفس  ضبط  سياسة 
لجنة للتفاوض مع األخ عبدامللك 

الحوثي .
الوطنية  اللجنة  أن  إىل  وأشار 
وطنية  مبادرة  تبنت  الرئاسية 
الراهنة وتم  للخروج من األزمة 
إقرارها يوم أمس األول يف اجتماع 
رئيس  برئاسة  موسع  وطني 
املبادرة  أن  مبينا   .. الجمهورية 
تشكيل  عىل  نصت  الوطنية 
وإعادة  وطنية  وحدة  حكومة 
النظر يف سعر املشتقات النفطية 
وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني.
شكره  عن  الهيصمي  وأعرب 
مجلس  يف  لألشقاء  وتقديره 
التعاون الخليجي خاصة خادم 
الحرمني الرشيفني امللك عبدالله 
بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية ولكافة الدول األعضاء 
يف الجامعة ولألمني العام الدكتور 
العربي عىل حرصهم عىل  نبيل 
بطبيعة  الجاد  واالهتمام  اليمن 

الظروف واألوضاع فيها.

الجامعة  مجلس  أقر  وقد  هذا 
مناقشة  استكمال  إرجاء 
اليمنية  الساحة  عىل  التطورات 
اليوم مع بقية املوضوعات املدرجة 

يف جدول أعمال الدورة الحالية.
وكان مجلس الجامعة العربية 
عىل  أمس  دورته  اجتماع  بدأ 
مستوى املندوبني الدائمني قبيل 
انطالق اجتماعات الدورة الـ142 

للمجلس عىل املستوى الوزاري.
لبحث  االجتماع  وكرس 
مسرية  تواجه  التي  التحديات 
العمل العربي املشرتك وتطورات 
، ورؤية  الوضع الراهن باملنطقة 
األمني العام للجامعة الدكتور نبيل 
العربي للتعامل مع هذه التحديات 
التي تهدد األمن القومي العربي .

ويشمل جدول أعمال االجتماع 
الساحة  عىل  املستجدات 
الفلسطينية واألوضاع يف العراق 
األزمة  ومستجدات  وليبيا 
السورية وملف تطوير الجامعة 
العربية ومنظومة العمل العربي 
مشاريع  لرفع  تمهيدا  املشرتك 
قرارات بشأنها لالجتماع الوزاري 

العربي املقرر يوم األحد املقبل.


