
استقبل عددًا من المشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية والسياسية وأكد أن الحفاظ على صنعاء واجب على الجميع

مشائخ اليمن يجددون دعمهم لجهود الرئيس هادي يف تجاوز هذه املحنة والوقوف بصرامة ضد الغطرسة والعنف

ــلبيات ــتمراره من س ــيرتتب على اس ــتقات لوال خوفنا مما س ــع فلس واحد من دعم المش ــى أن ال ُيرف ــا نتمن كن
ــر مرفوض  ــى أم ــر الفوض ــالح ونش ــوة الس ــع بق ــر الواق ــرض األم ــد ف ــرف يري ــة أو ط ــن جماع ــتعالء م أي اس

ــنعمل من أجل السلم واالستقرار وتجنيب اليمن الحرب والدمار الرئيس  : س

العام الدراسي الجديد يبدأ اليوم

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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ــادي - رئيس  ــاد األخ عبدربه منصور ه أش
ــس  ــه الرئي ــذي يقدم ــم ال ــة بالدع الجمهوري
اإلدارة  ــؤويل  ومس ــا  أوبام ــاراك  ب ــي  األمريك

األمريكية من أجل خروج اليمن من األزمة.
ــة  لدى  ــس الجمهوري ــتعرض األخ رئي واس
ــاعدة الرئيس  ــاء مس ــس بصنع ــتقباله أم اس
ــيل ومكافحة  ــن الداخ ــؤون األم ــي لش األمريك
ــد املرافق لها جملة  ــاب ليزا موناكو والوف اإلره
ــتجدات الراهنة عىل الساحة  التطورات واملس
الوطنية يف ظل تصعيد الحوثيني يف العاصمة 
ــن  ــدد أم ــذي يه ــر ال ــا األم ــاء ومحيطه صنع

واستقرار اليمن .
ــارف النهاية  ــن اليوم عىل مش وقال :" ونح
ــلمي تمهيدا  ــري الس ــة التغي ــة ملرحل الناجح
لتدشني مرحلة بناء اليمن الجديد عىل قاعدة 
ــامل واستكمال  مخرجات الحوار الوطني الش
ــتور الجديد  ــرشوع الدس ــوص م ــة نص صياغ

الذي سينجز قريبا ".
ــس  الرئي ــاعدة  ــادت مس أش ــا  ــن جانبه م
ــيل ومكافحة  ــن الداخ ــؤون األم ــي لش األمريك

ــا الرئيس هادي  ــود التي بذله اإلرهاب بالجه
ــبيل حلحلة األزمة وإخراج اليمن إىل بر  يف س
ــة االنتقالية يف اليمن  ــان معتربة  أن املرحل األم
وما صاحبها من إنجازات قد حققت نجاحات 
ــق الخروج األمن باليمن إىل آفاق  كبرية يف طري

السالم والوئام والتطور واالزدهار".
ــدة واملجتمع  ــت:" إن الواليات املتح وأضاف

ــببه  ــود الحوثية وما تس الدويل يدينان الحش
ــكينة  والس ــتقرار  واالس ــن  لألم ــالق  إق ــن  م
العامة".. مؤكدة أنه تم إبالغ الحوثيني بموقف 
ــاليب  ــذه األس ــض له ــدة الراف ــات املتح الوالي
ــن  ــن املح ــب اليم ــىل رضورة تجني ــددة ع مش

املتتالية والوصول به إىل بر األمان .
ومضت قائلة :" هناك مناخات ديمقراطية 

ــد أي مطالبات أن يتقدم بصورة  تتيح ملن يري
ــاليب العنف  ــا أس ــة ال تكتنفه ــة ومرتب قانوني
ــات املتحدة  ــوف الوالي ــددة وق ــوة".. مج والق
األمريكية إىل جانب اليمن حتى يتم استكمال 

املرحلة االنتقالية بصورة ناجحة وكاملة .

 استقبل مساعدة الرئيس األمريكي لشؤون األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب

ــتقرار  ــود وإقالق األمن واالس ــا وإدانتنا للحش ــا الحوثيني رفضن ــو: أبلغن ــزيا موناك ل

ــيد بالدعم األمريكي لحلحلة األزمة وإخراج اليمن إىل بر األمان  الرئيس يش

ــور هادي  ــه منص ــس عبدرب ــال األخ الرئي ق
ــون عىل أمن  ــة " إننا حريص ــس الجمهوري رئي
واستقرار اليمن انطالقا من مسؤوليتنا الوطنية 
ــدناه يف  ــذا ما جس ــي وه ــع اليمن ــاه املجتم تج
مختلف املواقف والظروف باعتبار أننا لم نسع 
ــن تحملنا  ــث وراءها ولك ــلطة أو نله ــا للس يوم
ــب  ــرف صع ــدة وظ ــة معق ــؤولية يف مرحل املس
ــبيل تطبيع  وخطينا خطوات كبرية وهامة يف س

ــم التحديات  ــات رغ ــة االحتقان ــاع وإزال األوض
ــاح مخرجات مؤتمر  ــاب وصوال إىل إنج والصع
ــتقبل  ــم مالمح مس ــي التي ترس ــوار الوطن الح

اليمن الجديد
ــس مجموعتني من  ــتقباله أم وأضاف خالل اس
ــخصيات االجتماعية والسياسية  ــائخ والش املش
ــات الجمهورية األوىل يتقدمها  من جميع محافظ
ــر. "  ــني األحم ــه حس ــن عبدالل ــادق ب ــيخ ص الش

ــيخ محمد بن ناجي الغادر  والثانية يتقدمها الش
ــعبنا  ــاء ش ــيس. أبن ــيل القي ــن ع ــيل ب ــيخ ع والش
ــب الحوثيني وما هي  ــون اليوم ما خلف مطال يدرك

اهتماماتهم الحقيقية 
ــوم ال نتمنى أن  ــتدرك بالقول "". نحن الي واس
ــرف يريد فرض  ــة أو ط ــن جماع ــتعالء م نرى اس

األمر الواقع بقوة السالح ونرش الفوىض
ــران إىل تحكيم العقل  ودعا األخ الرئيس إي

ــعب  ــق بتعاملها مع الش ــا يتعل ــق فيم واملنط
ــعب وليس  اليمني وعليها أن تتعامل مع الش
ــة أو مذهب ،مؤكدا أن اليمن  مع فئة أو جماع
كان متعايشا مع جميع املذاهب منذ أمد بعيد 
ــيج االجتماعي  ــالف والنس ــهد أي خ ولم يش
ــبا  ــك ومرتابط حس ــن متداخل ومتماس لليم
ونسبا، ولم يكن أحٌد يالحظ وجود أي فوارق 

تذكر.

ــن من تحديات  ــار إىل ما تعانيه اليم وأش
ــود التي  ومصاعب وخاصة بعد هذه الحش
تفاجأ بها وأدانها الجميع باعتبارها وسيلة 
بعيدة كل البعد عن األساليب الديمقراطية 
ــاركني  ــا بصلة خاصة وأن املش ــت لبه وال تم
ــون به  ــالح ويتجول ــون بالس ــا يتمنطق فيه
ــواء يف الشوارع أو املخيمات دون حياء أو  س
ــا للمجتمع  ــل تحديا صارخ خجل بما يمث

اليمني كافة.
ويف اللقاء أكد املتحدثون انهم سيكونون جنودا 
ــس عبدربه  ــود األخ الرئي ــب جه ــدة إىل جان مجن
ــيقفون  ــاوز هذه املحنة وس ــادي يف تج ــور ه منص
ــتخدام  ــة والعنف واس بقوة ورصامة ضد الغطرس
ــاليب امللتوية التي تتآمر عىل استقرار وأمن  األس

اليمن.

وزير الدفاع: القوات املسلحة لن تقف مكتوفة 
األيدي أمام مهددات األمن واالستقرار

يحيى العرشي لـ"                        " : تشكيل حكومة وطنية من خارج األحزاب 
سيمكنها من إدارة شؤون البالد بشكل أفضل 

ــواء الركن  ــاع الل ــر الدف ــد وزي أك
ــوات  الق أن  ــد   احم ــارص  ن ــد  محم
ــة حيادية  ــلحة واألمن مؤسس املس
ــكال الحزبية أو  ــن كل أش ــدة ع بعي
ــا تقف عىل  ــة وأنه ــوالءات الضيق ال
ــع وهم  ــن الجمي ــدة م ــافة واح مس
ــاً  وديمقراطي ــلمياً  س ــون  يتنافس
ــن  ــل للوط ــم األفض ــل تقدي ــن أج م

والشعب.
ــاع يف محارضات  ــر الدف ــوه وزي ون

ــن: قيادة قوات  ــام املقاتلني يف كل م أم
ــة ومجموعة ألوية  ــات الخاص العملي
ــواء 22  ــن الل ــني م ــخ واملقاتل الصواري
ــد  عم ــكر  معس يف  ــني  املرابط ــدرع  م
واملواقع التابعة له ان القوات املسلحة 
ــام كل ما  ــف مكتوفة األيدي أم ــن تق ل
ــتتصدى  ــتقرار وس يهدد األمن واالس

بكل قوة لإلرهاب والتخريب..

/ افتكار القايض 
أكد رئيس اللجنة الشعبية لالصطفاف الوطني األخ يحيى العريش ان 
ــر إيجابي عىل  ــيكون لها أث ــكيل حكومة وطنية من خارج األحزاب س تش
ــده  ــتقرار واألمن الذي ينش ــالد وبما يضمن تحقيق االس ــؤون  الب إدارة ش

جميع املواطنني  بعيدا عن الخالفات الحزبية واملذهبية الضيقة
ــا - رئيس  ــورة" وينرش الحق ــه "الث ــه مع ــوار أجرت ــريش يف ح ــا الع ودع

الجمهورية لإلرساع يف تنفيذ القرارات األخرية..

ــب وطالبـة  ــون طال ــة مليـ قرابــ
يلتحقون بالتعليم األساسي

/ حمدي دوبلة
ــدد الذين  ــداد الطلبة الج ــم أن يصل أع ــة والتعلي ــت وزارة الرتبي توقع
ــايل إىل قرابة  ــايس للعام الدرايس الح ــدارس التعليم األس ــيلتحقون بم س

مليون طالب وطالبة.
ــه الحامدي لـ"الثورة"  ــة والتعليم الدكتور عبدالل ــال نائب وزير الرتبي وق
ــف طالب وطالبة يف  ــجيل ما بني 850 إىل 950 أل ــري إىل تس بأن التوقعات تش
الصف األول من املرحلة األساسية للعام الدرايس 2014م- 2015م الذي يبدأ 
ــتبعاد أن يصل العدد  ــات الجمهورية دون اس ــوم األحد يف عموم محافظ الي
ــتكملت كافة  ــأن وزارة الرتبية والتعليم اس ــاف الحامدي ب ــون.. وأض إىل امللي

التجهيزات لبدء العام الدرايس الجديد..
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