
بأكمله الــيــمــنــي  للشعب  ــًا  ــارخ ص تــحــديــًا  تــمــثــل  الــعــاصــمــة  يف  الــحــوثــيــني  ومــلــيــشــيــات  ــود  ــش ح

الوجهاء يثمنون جهود الرئيس يف سبيل حقن الدماء وتجنيب اليمن الصراعات والعنف

ــة  جماع أو  ــة  فئ ــع  م ال  ــي  اليمن ــعب  الش ــع  م ــل  تتعام وأن  ــق  والمنط ــل  العق ــم  تحكي إىل  ــران  اي ــو  ندع
ــس ــداد وطرابل ــق وبغ ــل يف دمش ــو حاص ــا ه ــرار م ــى غ ــاء عل ــق يف صنع ــعال الحرائ ــد إش ــن يري ــاك م هن
ــار االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي ــي ــه ــد لــتــاليف ان ــي ــوح رفــــع الـــدعـــم عـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة كــــان الــســبــيــل ال

ــات ــدي ــح ــت ـــع مــخــتــلــف ال ـــني م ـــرص ــه ال ــل ــام ــع ــة وت ــوري ــه ــم ــج ـــرون يـــشـــيـــدون بــحــكــمــة رئـــيـــس ال ـــاض ـــح ال
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رئيس الجمهورية: صنعاء عاصمة كل اليمنيني والعبث بأمنها استهتار نتحمل مسؤوليته جميعًا

الرئيس: حريصون على أمن واستقرار الوطن .. واإلصالحات االقتصادية لم تكن ترفًا

استقبل مشائخ وشخصيات اجتماعية وسياسية من مختلف المحافظات

خالل لقائه عددًا من الوجاهات والشخصيات االجتماعية يتقدمهم الغادر والقيسي

صنعاء /سبأ
استقبل األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
- رئيس الجمهورية أمس عدداً من املشائخ 
من  والسياسية  االجتماعية  والشخصيات 
جميع محافظات الجمهورية من املهرة وحتى 
صعدة يتقدمهم عضو مجلس الشورى الشيخ 

صادق بن عبدالله حسني األحمر.
الرئيس  األخ  رحب  اللقاء  مستهل  ويف 
بالجميع ،مستعرضا التطورات واملستجدات 
للحوثيني  الحشود  صعيد  عىل  الراهنة 
ومليشياتهم املسلحة وما تسببه من إقالق 

للسكينة العامة وتهديد لألمن واالستقرار .
تحديات  من  اليمن  تعانيه  ما  إىل  وأشار 
التي  الحشود  هذه  بعد  وخاصة  ومصاعب 
تفاجأ بها وأدانها الجميع باعتبارها وسيلة 
بعيدة كل البعد عن األساليب الديمقراطية 
وال تمت بها بصلة خاصة وأن املشاركني فيها 

يتمنطقون بالسالح ويتجولون به سواء يف 
الشوارع أو املخيمات دون حياء أو خجل بما 

يمثل تحديا صارخا للمجتمع اليمني كافة.
ونوه األخ الرئيس بأن العاصمة صنعاء هي 
عاصمة كل اليمنيني ، فهي عاصمة الجمهورية 
عليها  والحفاظ  والديمقراطية  والوحدة 
وترسيخ األمن واالستقرار فيها واجب عىل 
الجميع تفرضه املسؤولية الوطنية فالعبث 
بأمنها واستقرارها هو استهتار وعبث نتحمل 

مسؤوليته جميعا.
منصور  عبدربه  الرئيس  األخ  وأشار 
هادي إىل أن البعض ال يريد لصنعاء األمن 
واالستقرار والخروج من األزمة وانما يريدها 
تشتعل نارا مثلما هو حاصل يف دمشق وبغداد 

وليبيا .
وقال:" نحن يف اليمن ندعو إىل السلم دائما 
ونعمل من اجل السلم واالستقرار وتجنيب 

بالدنا الخالف والحرب والدمار ملا يخلف ذلك 
من مآس يف النفوس والعقول عىل مدى بعيد 
ويرتك آثارا سلبية عىل مختلف املستويات 
املعيشية والثقافية واالجتماعية ومختلف 
مناحي الحياة"..الفتا إىل الدعم الذي يتلقاه 
الحوثيون من خالل أربع قنوات بث من بريوت.
ودعا األخ الرئيس إيران إىل تحكيم العقل 
الشعب  مع  بتعاملها  يتعلق  فيما  واملنطق 
اليمني وعليها أن تتعامل مع الشعب وليس 
مع فئة أو جماعة أو مذهب ،مؤكدا أن اليمن 
كان متعايشا مع جميع املذاهب منذ أمد بعيد 
ولم يشهد أي خالف والنسيج االجتماعي 
حسبا  ومرتابط  ومتماسك  متداخل  لليمن 
ونسبا، ولم يكن احد يالحظ وجود أي فوارق 

تذكر.
وقال األخ الرئيس" :نحن اليوم ال نتمنى 
أن نرى استعالء من جماعة أو طرف تريد 

فرض األمر الواقع بقوة السالح ونرش الفوىض، 
مستعرضا جملة من القضايا واملوضوعات 

املتصلة باملعالجات املوضوعية والطبيعية.
عن  الدعم  رفع  أن  الرئيس  األخ  وأكد 
املشتقات النفطية كان هو السبيل الوحيد من 
اجل عدم سقوط االقتصاد الوطني، وجرت 
تلبية املطالب بأقىص القدر املمكن الذي يمكن 
ألية حكومة تحمله ،مشريا إىل أنه عند تشكيل 
الحكومة سيتم تدارس كل ما يمكن عمله من 
اجل التخفيف واملساعدة يف جوانب زراعية 
ووسائل أخرى.. وقال: " أبناء الشعب اليمني 
يدركون اليوم ما خلف مطالب الحوثيني وما 
هي اهتماماتهم الحقيقة وكنا نتمنى أن ال 
يتم رفع فلس واحد من دعم املشتقات لوال 
خوفنا مما سيرتتب عىل استمراره من سلبيات 
حيث ستكون العملة الوطنية الريال يف وضع 
صعب مقابل العمالت األجنبية ويف مقدمة 

ذلك الدوالر األمريكي ، حيث كان يمكن أن 
يصل سعر الدوالر إىل وضع يصعب معه قدرة 
األساسية  متطلباته  مواجهة  عىل  املواطن 
خاصة الغذاء بمختلف صورها ومسمياتها 

نتيجة الرتفاع قيمة الدوالر ".
ويف اللقاء تحدث عدد من املشائخ واألعيان 
والسياسية  االجتماعية  والشخصيات 
مدينني جميعا تحركات مليشيات الحوثيني 
وعمران  ومارب  الجوف  وحتى  صعدة  من 
وصوال إىل محارصة صنعاء بصورة تبعث عىل 
الشك والريبة من األهداف الحقيقة وراء هذا 
التحرك.وطالب املتحدثون األخ الرئيس ببذل 
كافة الجهود من اجل درء هذا الخطر الداهم 
الذي يهدد امن واستقرار العاصمة صنعاء 
واليمن كله ويعرض األمن املجتمعي لخطر 

حقيقي .
وأكدوا أن أي انفجار ال سمح الله لن تقف 

تداعياته يف منطقة معينة بل سيشمل مختلف 
املناطق وسيدفع الشعب اليمني ثمنا باهظا 

من دمه وعرقه وأمنه وسالمه االجتماعي .
عبدربه  الرئيس  األخ  بحكمة  وأشادوا 
املخاطر  هذه  مع  وتعامله  هادي  منصور 
الخروج  عىل  اليمن  أوشك  أن  بعد  خاصة 
اآلمن وصوال إىل الحكم الرشيد يف ظل الدولة 
املدنية الحديثة املرتكزة عىل العدالة والحرية 

واملساواة.
وأكدوا انهم سيكونون جنودا مجندة إىل 
جانب جهود األخ الرئيس عبدربه منصور 
هادي يف تجاوز هذه املحنة وسيقفون بقوة 
ورصامة ضد الغطرسة والعنف واستخدام 
األساليب امللتوية التي تتآمر عىل استقرار 

وامن اليمن.
حرض اللقاء أمني عام رئاسة الجمهورية 

الدكتور منصور البطاني.

صنعاء/سب
هادي,  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ  استقبل 
الوجاهات  من  عدداً  أمس  الجمهورية,  رئيس 
واملشايخ والشخصيات االجتماعية من مختلف 
محافظات الجمهورية يتقدمهم الشيخ محمد بن 

ناجي الغادر والشيخ عيل بن عيل القييس.
وأكدوا خالل اللقاء وقوفهم إىل جانب الخطوات 
الرامية لتحقيق األمن واالستقرار والسالم والوئام 
الذي ينشده الجميع وحرصهم الشديد عىل الخروج 
يف هذا الظرف العصيب بما يعزز من مصلحة الوطن 
وتجنيب أبنائه مآالت ال يحمد عقباها استشعارا 
منهم وحرصاً منهم عىل مصلحة املجتمع خاصة 

يف هذه الظروف .
التي  وخطواته  الرئيس  األخ  جهود  وثمنوا 
الرصاعات  اليمن  تجنيب  سبيل  يف  ينتهجها 
والعنف وحقن دماء أبناء اليمن، مؤكدين الحرص 
عىل تحقيق السالم والوئام املنشود الذي ينشده 

الجميع .
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ  ورحب 
بالجميع مقدرا جهودهم وحرصهم عىل واقع اليمن 
ومستقبله الذي يمثل مستقبل األجيال اليمنية 

جميعا .
امن  عىل  حريصون  "إننا   : الرئيس  األخ  وقال 
واستقرار اليمن انطالقا من مسؤوليتنا الوطنية 

تجاه املجتمع اليمني وهذا ما جسدناه يف مختلف 
املواقف والظروف باعتبار أننا لم نسع يوما للسلطة 
أو نلهث وراءها ولكن تحملنا املسؤولية يف مرحلة 
معقدة وظرف صعب خالل أزمة ????م حيث جنح 
الجميع للتوافق والسلم والوئام وخطينا خطوات 
وإزالة  األوضاع  تطبيع  سبيل  يف  وهامة  كبرية 
االحتقانات وتنفيذ بنود املبادرة الخليجية وآليتها 
إىل  وصوال  والصعاب  التحديات  رغم  التنفيذية 
إنجاح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي ترسم 

مالمح مستقبل اليمن الجديد".
وأكد األخ الرئيس أن اإلصالحات االقتصادية 
اليوم لم تكن ترفا بل رضورة حتمية توافقت عليها 

مختلف القوى السياسية والحكومة لتجنيب البلد 
انهياراً اقتصادياً خاصة وأن الخزينة العامة لم تكن 
قادرة عىل تحمل املزيد من األعباء جراء الدعم 
الذي كان يذهب إىل غري محله ولم يكن يستفيد منه 
املواطن، وكي ال نصل إىل مرحلة ال تستطيع خاللها 

الدولة توفري االحتياجات الغذائية األساسية .
عملية  استكمال  أن  الرئيس  األخ  أكد  كما 
اإلصالحات تكفل تحقيق حياة كريمة وأمنه ملختلف 
أبناء الوطن بعيدا عن التحديات واألزمات التي 
ترتبص بالبلد وال يمكن للمواطن أن يتحمل مزيدا من 
تبعاتها وتداعياتها التي تؤثر عىل أمنه واستقراره 

وحارضه ومستقبله.
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"صياغة الدستور" تناقش املواد الخاصة 
بمؤهالت املرشحني للوظائف العامة

رفع الوعي بأهمية املشاركة 
املجتمعية يف صياغة الدستور الجديد

صنعاء / سبأ
اجتماعاتها أمس  الدستور  واصلت مجموعات لجنة صياغة 
عىل  املوزعة  األبواب  ضمن  الدستورية  للمواد  األولية  للصياغة 

املجموعات.
وتركز عمل املجموعة األوىل حول الصياغة األولية للنصوص 
طريق  عن  العامة  املناصب  لتويل  املرشحني  بمؤهالت  املتعلقة 

االنتخابات، والجهة املختصة باملراجعة لتلك الرشوط.
فيما تناولت نقاشات املجموعة الثانية مبادئ اإلدارة العامة، كفاءة 
اإلدارة العامة، إقرار الذمة املالية للموظف العام، منع االزدواج يف 

التوظيف، إىل جانب املفاضلة يف الوظيفة العامة.
إنجازه  تم  ما  ملراجعة  نقاشاتها  الثالثة  املجموعة  وخصصت 
خالل الفرتة املاضية، واستيعاب املالحظات املقدمة من األعضاء 
حول بعض الصياغات للمواد الدستورية ضمن األبواب التي تولت 
املجموعة صياغتها وتشمل الحقوق والحريات، والهيئات املستقلة، 

والجيش واألمن.

عدن/سبأ
بدأت أمس بمحافظة عدن دورة تدريبية حول املحددات الدستورية 
املتعلقة بالتنمية املستدامة والحقوق والحريات تنظمها عىل مدى 
أسبوع مؤسسة "ألف باء مدنية و تعايش" ضمن مرشوع لنبني وطنا .

وتهدف الدورة إىل إكساب 40 متدربا ومتدربة من منظمات مجتمع 
مدني وممثيل أحزاب من محافظتي لحج وأبني عددا من الخربات 
واملعارف حول مخرجات فريق التنمية املستدامة والحقوق والحريات 
وكيفية منارصتها وحمايتها للمساهمة يف رفع الوعي املجتمعي تجاه 

أهمية املشاركة املجتمعية يف صياغة الدستور الجديد .
ويستهدف مرشوع "لنبني وطنا" الشباب يف كل من عدن، لحج، 
وأبني لتوعيتهم باملحددات الدستورية املتعلقة بالحقوق والحريات 
والتنمية واملستدامة وكيفية تطبيقه يف ظل النظام االتحادي القادم.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تعترب املرحلة الثانية من املرشوع 
حيث تم استهداف أربعني شابا وشابة من محافظة عدن يف األسبوع 

املايض.


