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ــن الجديد ــة بناء اليم ــني مرحل ــلمي وتدش ــة الناجحة لمرحلة التغيري الس ــارف النهاي ــوم على مش ــن الي نح
رئيس الجمهورية : الواليات املتحدة كانت السباقة يف حشد موقف دويل إلخراج اليمن من أزمة ٢٠١١

استقبل مساعد الرئيس األمريكي لشؤون األمن ومكافحة "اإلرهاب"

صنعاء / سبأ
استقبل األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية أمس بصنعاء مساعدة الرئيس األمريكي 
لشؤون األمن الداخيل ومكافحة اإلرهاب ليزا موناكو 

والوفد املرافق لها .
بالوفد  الرئيس  األخ  رحب  اللقاء  مستهل  ويف 
األمريكي .. مشريا إىل العالقة املتينة التي تربط اليمن 

بالواليات املتحدة األمريكية  .
وأشاد بالدعم الذي يقدمه الرئيس األمريكي باراك 
أوباما ومسؤويل اإلدارة األمريكية  من اجل خروج 
اليمن من األزمة.. مذكرا بأن الواليات املتحدة كانت 
السباقة إبان األزمة التي حدثت مطلع العام 2011 
من اجل احتواء املوقف وإجراء االتصاالت الرسيعة 
حينها يف سبيل حشد موقف موحد للدول الخمس 
الدائمة العضوية يف مجلس األمن الدويل وكذلك االتحاد 
األوروبي ومجلس التعاون الخليجي واألمم املتحدة 
إلخراج اليمن من أزمته وصوال إىل التوقيع عىل املبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية املزمنة يف 23 نوفمرب 2011 .
واستعرض األخ رئيس الجمهورية جملة التطورات 
ظل  يف  الوطنية  الساحة  عىل  الراهنة  واملستجدات 
تصعيد الحوثيني يف العاصمة صنعاء ومحيطها األمر 

الذي يهدد امن واستقرار اليمن .
ولفت األخ الرئيس إىل أن البدايات األوىل للمرحلة 
االنتقالية املستندة عىل املبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية املزمنة كانت صعبة جدا واعرتضت سريها 

عوامل وتحديات كثرية .
وقال :" ونحن اليوم عىل مشارف النهاية الناجحة 
ملرحلة التغيري السلمي تمهيدا لتدشني مرحلة بناء 
اليمن الجديد عىل قاعدة مخرجات الحوار الوطني 
الشامل واستكمال صياغة نصوص مرشوع الدستور 

الجديد الذي سينجز قريبا ".
وأضاف :" لقد برزت عىل السطح مشكالت وتحديات 
الوطني  كبرية قبل ان يجف حرب مخرجات الحوار 
بمحارصة  الحوثيني  قيام  مقدمتها  يف  كان  الشامل 
املعهد الديني يف منطقة دماج بصعدة، فيما كان تنظيم 
داخل  واالستقرار  باألمن  يعبث  اإلرهابي  القاعدة 
العاصمة صنعاء حيث هاجم مستشفى مجمع العريض 

واملمرضني  والطبيبات  األطباء  من  األبرياء  وقتل 
اإلداريني  واملوظفني  البسطاء  والعمال  واملمرضات 
بصورة همجية وال تمت إىل الدين أو العقل أو األخالق 
بصلة وترفضها كافة الرشائع واألديان السماوية إىل 
جانب مهاجمته للسجن املركزي وعدداً من املقرات 

فضال عن االعتداءات اإلرهابية عىل األجانب من سياح 
ودبلوماسيني ".

وتابع األخ الرئيس قائال :" كل تلك الجرائم جعلتنا 
نحشد عدداً من الوحدات من اجل رضب أوكار القاعدة 
يف محافظتي شبوة وأبني، ويف ذات الوقت كان الحوثيون 

يتقدمون باتجاه عمران مكتسحني أمامهم عدداً من 
املناطق بقوة السالح واستولوا عىل األسلحة واملعدات 

الخفيفة والثقيلة التابعة للجيش واللواء 310 ".
وتناول األخ الرئيس عبدربه منصور هادي أيضا 
واللجان  املتبادلة  والرسائل  واملحاوالت  الخطوات 

التي شكلتها الدولة للتفاوض مع قيادة جماعة الحوثي 
وآخرها اللجنة الوطنية الرئاسية املنبثقة عن االجتماع 
الوطني املوسع وذلك من اجل تجنيب اليمن االنزالق 
إىل املواجهات ومحاولة وقف سفك الدماء وتجنب 
توسيع املواجهة بجانب البحث عن عدد من الرؤى .. 
حيث أجمعت كل القوى الوطنية بمختلف مشاربها 
واتجاهاتها وانتماءاتها عىل مبادرة اللجنة الوطنية 

الرئاسية التي استوعبت مطالب الحوثيني.
وتطرق األخ الرئيس يف كلمته إىل التحديات التي 
تواجه اليمن يف الوقت الراهن يف املجاالت االقتصادية 

واألمنية والسياسية .
الرئيس األمريكي لشؤون األمن  وكانت مساعدة 
الداخيل ومكافحة اإلرهاب قد نقلت إىل األخ الرئيس 
يف مستهل اللقاء تحايا وتقدير الرئيس األمريكي باراك 

أوباما.
وأكدت عىل عمق ومتانة العالقات الثنائية بني اليمن 
وأمريكا ووصفتها بـ " العالقات اإلسرتاتيجية ".. مشيدة 
بالجهود التي بذلها الرئيس هادي يف سبيل حلحلة 

األزمة وإخراج اليمن بر األمان.
وقالت :" إننا نعترب أن املرحلة االنتقالية يف اليمن 
وما صاحبها من إنجازات قد حققت نجاحات كبرية 
يف طريق الخروج األمن باليمن إىل أفاق السالم والوئام 

والتطور واالزدهار".
الدويل  الواليات املتحدة واملجتمع  وأضافت:" إن 
يدينون الحشود الحوثية وما تسببه من إقالق لألمن 
واالستقرار والسكينة العامة".. مؤكدة انه تم إبالغ 
لهذه  الرافض  املتحدة  الواليات  بموقف  الحوثيني 

األساليب .
الرئيس األمريكي عىل رضورة  وشددت مساعدة 

تجنيب اليمن املحن املتتالية والوصول به بر األمان .
ومضت قائلة :" هناك مناخات ديمقراطية تتيح ملن 
يريد أي مطالبات ان يتقدم بصورة قانونية ومرتبة 
العنف والقوة".. مجددة وقوف  ال تكتنفها أساليب 
الواليات املتحدة األمريكية إىل جانب اليمن حتى يتم 

استكمال املرحلة االنتقالية بصورة ناجحة وكاملة .
األمريكية   املتحدة  الواليات  سفري  اللقاء  حرض 

بصنعاء ماثيو تولر.

موناكو: الواليات املتحدة واملجتمع الدويل يدينون الحشود الحوثية وما تسببه من إقالق لألمن
التأكيد على الوقوف إىل جانب اليمن حتى استكمال المرحلة االنتقالية بصورة كاملة

وزير الدفاع: القوات املسلحة مؤسسة حيادية 
وسنتصدى بكل قوة لـ"اإلرهاب" والتخريب

تنفيذ محاضرات توعوية يف مختلف الوحدات العسكرية

صنعاء/ سبأ
قام وزير الدفاع اللواء الركن محمد نارص 
اللواء  العامة  األركان  هيئة  ورئيس  احمد 
الركن احمد عيل األشول ونائب رئيس هيئة 
عبدالباري  الركن  اللواء  العامة  األركان 
بإلقاء  اليوم  الهيئات  ورؤساء  الشمريي 
محارضات توعوية – توجيهية أمام منتسبي 
التعليمية  واملنشآت  الوحدات  من  عدد 

العسكرية.
حيث ألقى وزير الدفاع محارضات أمام 
العمليات  املقاتلني يف كل من: قيادة قوات 
الخاصة ومجموعة ألوية الصواريخ واملقاتلني 
معسكر  يف  املرابطني  مدرع   22 اللواء  من 
للمقاتلني  ونقل  له..  التابعة  واملواقع  عمد 
تحيات األخ املناضل املشري عبدربه منصور 
األعىل  القائد  الجمهورية  رئيس   - هادي 
بالنجاحات  إياهم  للقوات املسلحة مهنئاً 

واالنتصارات واملكاسب املحققة..
وتناول التطورات السياسية عىل الساحة 
الوطنية.. معرباً عن اعتزاز منتسبي القوات 
ديمقراطية  تجربة  يحمون  وهم  املسلحة 
لتنفيذ  املالئمة  الظروف  ويوفرون  فريدة 
وبناء  الشامل  الوطني  الحوار  مخرجات 
من  ويعززون  الجديد  االتحادي  اليمن 
االصطفاف الوطني ويحافظون عىل السلم 

االجتماعي.
املسلحة  القوات  أن  الدفاع  وزير  وأكد 
واألمن مؤسسة حيادية بعيدة عن كل أشكال 
الحزبية او الوالءات الضيقة وأنها تقف عىل 
مسافة واحدة من الجميع وهم يتنافسون 
سلمياً وديمقراطياً من أجل تقديم األفضل 

للوطن والشعب.
ونوه وزير الدفاع بأن القوات املسلحة لن 
تقف مكتوفة األيدي أمام كل ما يهدد األمن 
واالستقرار وستتصدى بكل قوة لإلرهاب 
والتخريب.. مشرياً إىل أن الواجب الوطني 
يستدعي من حماة الوطن أن يعززوا وحدة 
األرسة  بروح  يعملوا  وأن  القتايل  صفهم 
بجاهزيتهم  ويتمسكوا  الواحد  والفريق 
وحس  عالية  بيقظة  يتحلوا  وأن  القتالية 

أمني رفيع.
ودعا وزير الدفاع الجميع إىل تحكيم العقل 
واملنطق وتغليب مصالح الوطن العليا.. ونبذ 
إىل  لجوء  أي  وتجريم  العنف  أشكال  كل 
السالح.. والحذر من تدخل األيادي الخفية 

والغادرة والتي ال تريد لليمن الخري.
داعياً املقاتلني إىل تعزيز مبدأ الوالء لله 
ثم للوطن والشعب لكي يطمنئ شعبنا إىل 
قواته املسلحة واألمن بأنها لن تقف مع أي 
طرف ضد اآلخر ولكنها ستحمي التجربة 
الديمقراطية والسيادة الوطنية وستستميت 

دفاعاً عن األمن واالستقرار.
للقيادة  حديثه  الدفاع  وزير  ووجه 
السياسية الرشيدة وللشعب اليمني األبي 
رهن  هي  املسلحة  القوات  أن  لهم  مؤكداً 
إشارتهم وستظل وفية ملهامها الدستورية 
امللقاة  الجسيمة  املهام  مستوى  وعند 
السياسية  قيادتنا  ولتطمنئ  عاتقها  عىل 
اليمني املعطاء بأن حماة الوطن  وشعبنا 

يعرفون أعدائهم ويعرفون إىل أين يوجهون 
سالحهم وأن هذا السالح هو سالح الشعب 
الوطن  سيادة  وحماية  الشعب  لحماية 
الثورة  مكاسب  وحماية  واستقراره  وأمنه 

والجمهورية والوحدة.
كما رأس وزير الدفاع ومعه رئيس أركان 
الركن  العميد  الخاصة  العمليات  قوات 
عبدالرقيب ثابت اجتماعات بقادة الوحدات 
والضباط أكد خاللها عىل رضورة اضطالع 
جوانب  تعزيز  يف  بمسؤوليتهم  الضباط 
االنضباط العسكري الذي هو عنوان الحياة 
العسكرية ومتابعة مرؤوسيهم وحقوقهم أوًال 
بأول والحرص عىل البقاء يف جاهزية عالية 

وتنفيذ مختلف برامج وخطط التدريب.
ويف قوات احتياط وزارة الدفاع تفقد رئيس 
هيئة األركان العامة اللواء الركن احمد عيل 
األشول أحوال املقاتلني يف اللواء 83 مدفعية 
صاروخية واللواء 62 مشاه ميكا وطبيعة 
املهام العسكرية واألمنية املنوطة بهم وخالل 
مستهلها  يف  نقل  محارضات  ألقى  زيارته 
تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا 
ممثلة باألخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
القائد األعىل للقوات  - رئيس الجمهورية 
املسلحة بمناسبة قدوم العيد الـ52 لثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب العظيمة التي 
غريت وجه التاريخ اليمني وهيأت النطالقة 
وتحقيق  املجيدة  أكتوبر  من  الـ14  ثورة 
االستقالل الناجز يف الـ30 من نوفمرب 1967م.
إىل  العامة  األركان  هيئة  رئيس  وأشار 
والشعب  الوطن  بها  يمر  التي  املرحلة  أن 
تستدعي من كافة القوى السياسية والحزبية 
تغليب املصالح الوطنية والرتفع عن املشاريع 
السلم  لغة  إىل  الجنوح  ورضورة  الضيقة 
والحوار بدًال عن لغة املدافع والبنادق التي 
لن تخلف إال األىس والدمار للبنية التحتية 

واإلرضار بمصالح الوطن واملواطن.
أهمية  العامة  األركان  هيئة  رئيس  وأكد 
املبادة التي أقرت يف اللقاء الوطني املوسع 
هادي  منصور  ربه  عبد  الرئيس  بحضور 
للقوات  األعىل  القائد  الجمهورية  رئيس 
املسلحة.. داعياً الجميع إىل التعامل املسؤول 
مع تلك املبادرة ملا فيه املصلحة العليا للوطن 
وبناء مجتمع يسوده العدل واملحبة واإلخاء 

ال ظالم فيه وال مظلوم.
وشدد اللواء االشول عىل أهمية مساندة 

ودعم جهود القيادة السياسية ممثلة برئيس 
الجمهورية يف االنطالق نحو تنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني وبناء اليمن اآلمن واملستقر.. 
مؤكداً أن القوات املسلحة واألمن هي ملك 
الشعب اليمني كله تضم يف صفوفها أشجع 
الرجال مهمتهم األساسية الدفاع عن سيادة 
الوطن وصد كل من يحاول النيل من األمن 

والسلم االجتماعي بكل حزم ورصامة.
وأشاد اللواء األشول بما ملسه من انضباط 
وجاهزية فنية وقتالية وروح معنوية عالية 

لدى منتسبي قوات احتياط وزارة الدفاع.
إىل ذلك اطلع رئيس هيئة األركان العامة 
ومعه قائد قوات احتياط وزارة الدفاع اللواء 
الركن عيل بن عيل الجائفي عىل جاهزية 
األسلحة واملعدات وطبيعة املهام واألنشطة 
العسكرية واألمنية التي يضطلع بها مقاتلو 
قوات احتياط وزارة الدفاع خالل املرحلة 

الثانية من العام التدريبي الحايل.
تفقد  السادسة  العسكرية  املنطقة  ويف 
نائب رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن 
عبدالباري الشمريي أحوال املقاتلني وألقى 
مستهلها  يف  نقل  توعوية  محارضة  فيهم 
تحيات املشري عبدربه منصور هادي - رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح يف كافة املهام 

املنوطة بهم تجاه أمن واستقرار الوطن.
وأكد نائب رئيس هيئة األركان العامة أن 
القوات املسلحة هي درع الوطن وسياجه 
الحامي وتضطلع بمهام جسام للذود عن 
حياضه وحفظ األمن واالستقرار والسلم 
الوطني  الواجب  من  انطالقاً  االجتماعي 
والدستوري الذي خول منتسبي املؤسسة 
واملواطن  الوطن  خدمة  رشف  الدفاعية 

واملقدرات التنموية واالقتصادية.
وشدد اللواء الشمريي عىل تحيل املقاتلني 
باليقظة العالية واالستعداد الدائم لتنفيذ 
كل ما يسند اليهم من مهام عسكرية وأمنية 
إىل  املقاتلني  داعياً  واحرتاف..  تميز  بكل 
تعميق مبدأ الوالء الوطني ونبذ الوالءات 
الحزبية الضيقة كونها محرمة يف أوساط 
القوات املسلحة بنص القانون وتعرض كل 
من يثبت تورطه يف تلك األعمال غري القانونية 
إىل املسائلة باعتبار القوات املسلحة صفوة 
املجتمع وتمثل كل أبناء الشعب اليمني ال 
واملناطقية  الحزبية  باألعمال  لها  عالقة 

الضيقة.
وأشار اللواء الشمريي إىل أن أبناء الشعب 
اليمني يعولون ويعلقون اآلمال العظيمة عىل 
أبطال القوات املسلحة واألمن يف االضطالع 
بمهامهم تجاه أمن الوطن وسلم أبنائه من 
كافة املخاطر والتحديات املحدقة بالوطن.

وأضاف بالقول: الدولة وحدها ممثلة بالقوات 
امتالك  لها  يحق  من  هي  واألمن  املسلحة 
عليه  نص  ملا  وفقاً  واستخدامه  السالح 

الدستور والقانون.
وتطرق إىل ما أكدت عليه مخرجات الحوار 
كافة  التزام  رضورة  يف  الشامل  الوطني 
املليشيات املسلحة بتسليم السالح املتوسط 

والثقيل إىل الدولة.
وأكد اللواء الشمريي أن الشعب اليمني 
وقواته املسلحة واألمن تعلموا من املصائب 
واملحن والحروب التي عاشوها بأن ال ينجروا 
إىل مزيد من الرصاعات.. داعياً الجميع إىل 
الوطني  الحوار  العمل يف ضوء مخرجات 

وبناء الدولة االتحادية الحديثة.
األركان  هيئة  رئيس  نائب  اطلع  كما 
العامة ومعه رئيس أركان املنطقة العسكرية 
الفنية  الجاهزية  مستوى  عىل  السادسة 
والقتالية لألسلحة واملعدات والروح املعنوية 

للمقاتلني يف وحدات املنطقة.
وجسد املقاتلون املستوى الرفيع واملتميز 
الذي وصلوا إليه من حيث التدريب والخربة 

والكفاءة واالحرتاف النوعي.
الحربية  العمليات  هيئة  رئيس  زار  كما 
اللواء الركن دكتور نارص عبدربه الطاهري 
اللواء  اللوجستي  االسناد  هيئة  ورئيس 
الركن احمد محمد الويل املقاتلني يف قيادة 
الرشطة العسكرية واللواء 314 مدرع حماية 
رئاسية ولواء غمدان واللواء 89 مشاه ولواء 
النقل الخفيف ولواء النقل الثقيل, وألقيا 
محارضات توعوية توجيهية أمام املقاتلني 
االرتقاء  رضورة  عىل  خاللها  من  شددا 
بمستوى األداء والتنفيذ املتميز والناجح 
اليهم من مهام وواجبات يف  لكل ما يسند 
مجال التدريب واملهام العسكرية واألمنية 
املنوطة بهم والتصدي لكل من يحاول اخرتاق 
وحدة الصف القتايل والتصدي للشائعات 
والدعايات املغرضة التي تحاول النيل من 
وحدة وتماسك املؤسسة الوطنية الكربى 

القوات املسلحة.
مؤكدين عىل رضورة الوقوف وقفة رجل 
والنظام  الدستور  يتجاوز  من  ضد  واحد 

والقانون ويتطاول عىل إرادة الشعب.
انهم  واملقاتلون  القادة  أكد  جانبهم  من 
ثقة  مستوى  عند  الدوام  عىل  سيكونون 
الشعب والقيادة السياسية والعسكرية العليا 
يف التصدي لكل من تسول له نفسه املساس 
بأمن واستقرار الوطن وإقالق السكينة العامة 
والسلم االجتماعي ألبناء الشعب.. مجددين 
العهد بأنهم لن يحيدوا عن املهمة الوطنية 
عىل  امللقى  املقدس  والواجب  العظيمة 
وسيبذلون  والشعب  الوطن  تجاه  عاتقهم 
الغايل والنفيس يف سبيل عزة وكرامة وشموخ 

الوطن وأبنائه.


