
صنعاء ـ سبأ
ومستشاره  املتحدة  األمم  عام  أمني  مساعد  دعا 
إىل  اليمنيني  بنعمر،  جمال  اليمن  لشؤون  الخاص 
خالفاتهم  لتسوية  مصداقية  وذات  جدية  جهود  بذل 
التي  للبالد،  العليا  املصلحة  يخدم  حل  اىل  والتوصل 

يجب أن تكون فوق جميع املصالح األخرى.
زيارته  أن  (سبأ)  لـ  ترصيح  يف  بنعمر  ــح  وأوض
بحث  أجل  من  تأتي  أمس  بدأت  التي  لليمن  الحالية 
ومواصلة  اليمنية  الساحة  عىل  األخرية  التطورات 
وجميع  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  مع  التعاون 
بناء  سلمي  حل  اتجاه  يف  للدفع  السياسية  األطراف 
واآللية  الخليجية  (املبادرة  السلطة  نقل  اتفاق  عىل 

التنفيذية) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات 
مجلس األمن.

لصنعاء  الحالية  زيارتي   ": األممي  املبعوث  وقال 
مبدياً  خطري"،  منعطف  عند  اليمن  يقف  بينما  تأتي 
أسفه الشديد لوقوع خسائر يف األرواح خالل أحداث 

األيام املاضية.
املايض  الشهر  حث  األمن  مجلس  أن  بنعمر  وذكّر 
جميع األطراف يف اليمن عىل حل خالفاتهم عرب الحوار 
لتحقيق  عنف  أعمال  أي  رفض  وعىل  واملشاورات، 
أهداف سياسية، واالمتناع عن االستفزازات، وااللتزام 
أن  متمنيا   ..2140 و  و2051   2014 بالقرارات  الكامل 

تكون هذه الرسالة القوية وصلت إىل الجميع.

صنعاء / سبأ
رشعت لجنة صياغة الدستور 
يف اجتماعها أمس برئاسة رئيس 
يف  الــوزيــر،  إسماعيل  اللجنة 
مناقشة وإقرار الصياغات األولية 
الدستور  من  الثاني  الباب  ملواد 

الخاص بالحقوق والحريات.
هذا  يف  الــنــصــوص  ــزت  ــرك وت
اإلنسانية،  الكرامة  الجانب حول 
من  والتحرر  الحياة،  يف  والحق 
التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية، 

وحرية الحركة.
اللجنة  استمعت  ــك  ذل إىل 
ــدد  ــة مـــن ع ــدم ــق لـــعـــروض م

الــدولــيــني حول  ــرباء  ــخ ال ــن  م
االتحادية  النظم  يف  االنتخابات 

الدولية.
النظام  ــعــروض  ال وتــنــاولــت 
االنتخابي  والتمويل  االنتخابي، 
ــوى االتـــحـــادي  ــت ــس عـــىل امل
األنظمة  مستعرضة  واإلقليمي.. 

فاعلية،  ـــرث  األك االنتخابية 
من  االنتخابات  واقتصاديات 
حيث الفعالية والكلفة، إىل جانب 
العملية  ?دارة  الوسائل  أفضل 

االنتخابية.
الطعون  إىل  الخرباء  وتطرق 

االنتخابية، وآلية حل النزاعات.

بنعمر: اليمن يف منعطف خطري وعلى اليمنيني 
التوصل اىل حل يخدم املصلحة العليا للبالد

صنعاء /سبأ
الركن/  اللواء  الدفاع  وزير  التقى 
محمد نارص أحمد أمس سفري الواليات 
ماتيو  اليمن  لدى  األمريكية  املتحدة 

تولر.
تناول اللقاء طبيعة األوضاع األمنية 
الكفيلة  والسبل  اليمن  تشهدها  التي 

للخروج اآلمن من األزمات الراهنة.
الثنائية  العالقات  إىل  اللقاء  وتطرق 
تعزيزها  وسبل  الصديقني  البلدين  بني 

وتطويرها يف مختلف املجاالت.
الدفاع  وزيــر  أشــاد  اللقاء  وخــالل 
جييش  بني  القائم  الثنائي  بالتعاون 
الواليات  ومواقف  الصديقني  البلدين 
يف  لليمن  الداعمة  األمريكية  املتحدة 

مختلف املجاالت.
الواليات  سفري  جــدد  جانبه  من 

الداعم  بالده  حكومة  موقف  املتحدة 
اليمن..مؤكداً  ووحدة  واستقرار  ألمن 
املنطقة  يهم  واستقراره  اليمن  أمن  أن 
الجيوبولتيكي  املوقع  لطبيعة  والعالم 

الذي يحتله اليمن.

ــــرة  ـــرض الـــلـــقـــاء مـــديـــر دائ ح
الركن  العميد  العسكرية  االستخبارات 
مكتب  ومدير  اليافعي  محسن  أحمد 
العقيد  بصنعاء  األمــريكــي  التعاون 

اندروماك.

صنعاء – سبأ
أهمية  املدني  املجتمع  ملنظمات  التشاوري  اللقاء  أكد 
التلويح  ورفضه  ومظاهره،  أشكاله  بجميع  العنف  نبذ 
وكذا  كانت،  جهة  أي  مطالب  تحقيق  يف  القوة  باستخدام 

التعبئة اإلعالمية الخاطئة التي تهدد السلم االجتماعي.
 45 نحو  وضم  بصنعاء  أمس  عقد  الذي  اللقاء  وأعرب 
منظمة من منظمات املجتمع املدني عن رفضه الستخدام 
التظاهرات واملسريات السلمية، وكذا األعمال  القوة لفض 
الجيش  قوات  ضد  حزيز  منطقة  يف  تمت  التي  املسلحة 
مجلس  أمام  جرت  التي  األحداث  يف  التحقيق  إىل  داعيا   ..

الوزراء وإحالة املتسببني إىل القضاء.
لجنة  بتشكيل  املدني  املجتمع  منظمات  وطالبت 

بدائل  وتحديد  السعرية  اإلصالحات  لدراسة  اقتصادية 
منظمات  وإرشاك  املواطنني،  معاناة  من  تخفف  اقتصادية 
املجتمع املدني يف هذه اللجنة، واإلرساع يف تنفيذ مخرجات 
ويف  وواضــح  محدد  زمني  جــدول  وفق  الوطني  الحوار 
مقدمتها سحب سالح املليشيات املسلحة وتسليمه للدولة، 

وبسط نفوذها وسلطتها عىل كامل األرايض اليمنية.
العنف  ونبذ  والتسامح  التصالح  إىل  اللقاء  دعا  كما 
مطالباً  الوطن،  أبناء  بني  السلمي  والتعايش  والــرصاع 
يف  والتاريخية  الوطنية  مسؤولياتها  بتحمل  الدولة 
مختلف  يف  ومحاربته  الفساد  ومكافحة  املواطنني،  حماية 
املؤسسات الحكومية، والعمل عىل توفري حياة كريمة وآمنة 

للمواطنني.

وزير الدفاع يبحث مع السفري األمريكي  السبل 
الكفيلة بالخروج اآلمن من األزمات  

منظمات املجتمع املدين تؤكد رفضها الستخدام القوة يف تحقيق املطالب

لجنة الدستور تبدأ مناقشة وإقرار الصياغات 
األولوية للحقوق والحريات
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صحيفة عكاظ السعودية تدعو 
أبناء الجزيرة والخليج إىل تحمل 

مسؤوليتهم تجاه اليمن
الرياض /سبأ

دعت صحيفة عكاظ السعودية أبناء الجزيرة 
والخليج اىل تحمل مسؤوليتهم تجاه اليمن لتجاوز 

أزمته الراهنة.
أمس  االفتتاحي  مقالها  يف  الصحيفة  وقالت 
الخميس بعنوان اليمن ينتظركم "إن اليمن الذي 
والخليج  الجزيرة  أبناء  نحن  عنا  كثريا  يبعد  ال 

مسؤولية بل وأمانة يف أعناقنا قبل غرينا ".
وتابعت صحيفة عكاظ :" ال نريد أن نطالب بأن 
يتشكل تحالف دويل آخر لتخليصه من أوضاعه 
.. وبأشقائنا  املأساوية ألن تلك املهمة مناطة بنا 
العرب بدرجة أساسية .. لكننا إذا اضطررنا لذلك 
للعب  األخرى  الدول  وبعض  إيران  إرصار  ظل  يف 

بمصري اليمن واليمنيني فإنه البد من عمل هذا". 
ودعت الصحيفة إىل اإلرساع يف مساعدة اليمن 
االنتظار  وعــدم  االستعجال  هو  "املهم  بقولها 
طويال ، حتى ال يصبح اليمن وشعب اليمن رهينة 
للحوثيني ومن يقفون وراءهم وينتفعون بتوظيف 

قضيتهم ملقايضة العالم بهم وبوطنهم.
وتابعت الصحيفة :" مرة أخرى ، وثالثة ، ورابعة 
، وعارشة نقول "ال ترتكوا اليمن نهبا ملصري خطري 

وخطري جدا".
البلد  فيما   ، الفرجة  طالت  فقد   ": وأضافت 
يحرتق، وتغيري هوية البلد تقرتب من النهاية املؤملة 
وإلغاء  ضيقة  أيدلوجية  وجهة  نحو  به  والتوجه 
حقوق األغلبية فيه والقضاء عىل تاريخ التجانس 
بني مكوناته الثقافية املتصالحة منذ آالف السنني".
ووصفت ما يحدث عىل األرض بأنه عبث باإلرادة 
الشعبية وباملقدرات قائلة " واألخطر أن من يعبثون 
املطالبة  وبهتانا  زورا  يدعون  ومقدراته  باليمن 
بحقوق أفضل لشعبه وبمستويات حياتية أحسن 
ملحافظاته وذلك غري صحيح باملرة ، رغم ما فيه من 
كذب عىل التاريخ ومغالطة للشعب نفسه واجرتاء 

عىل الحقيقة ".
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ــدويل ال المجتمع  ــرتام  ــاح ب وحــظــي  األزمـــات  مــن  والــســالــم  اآلمـــن  ــروج  ــخ ال على  دائــمــًا  قـــادر  اليمن 
ــوارث واألزمات ــن الك ــن المزيد م ــد لتجنيب الوط ــبيل الوحي ــامل الس ــي الش ــاف الوطن ــوار واالصطف الح
ــا مطلقًا ــاس به ــن المس ــا ال يمك ــوار قضاي ــات الح ــي ومخرج ــج الديمقراط ــدة والنه ــة والوح الجمهوري

ــة ــي ــاس ــي ــق مــــــآرب س ــي ــق ــح ــت ــــالح ل ــــس ــــدام ال ــــخ ــــت ــف واس ــن ــع ــل ــــرون يـــــؤكـــــدون رفـــضـــهـــم ل ــــاض ــــح ال

رئيس الجمهورية: الحوار وحده هو السبيل الوحيد لحل كافة القضايا واملشاكل
استقبل أعضاء المجلس األعلى للتحالف الديمقراطي الوطني:

صنعاء / سبأ
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ  أكد 
رئيس الجمهورية أن الحوار  وحده هو السبيل 

الوحيد لحل كافة القضايا واملشاكل.
العام  مطلع  نشبت  التي  األزمة  أن  وقال 
2011م كان لها تداعيات كارثية عىل مختلف 
املستويات االقتصادية واألمنية والسياسية 
وعىل املستوى املجتمعي انقسامات وتمرتسات 
وانتشار للسالح والتمنطق به إال أن الشعب 
اليمني اثبت انه صاحب حكمة حيث جنح إىل 
السلم والوئام وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية املزمنة وبمساندة قوية من املجتمع 

الدويل جنبت اليمن ويالت الحرب األهلية.
وأكد أيضا خالل استقباله أمس ألعضاء 
الديمقراطي  للتحالف  األعىل  املجلس 
الوطني برئاسة الدكتور قاسم سالم أمس أن 
اليمن أيضا قادر عىل التغلب عىل املصاعب 

والتحديات بكل أشكالها وألوانها .
ونوه األخ الرئيس إىل أن االصطفاف الوطني 
والحزبية  الوطنية  القوى  لكل  الشامل 
والسياسية ووفقا ملخرجات الحوار الوطني 
الشامل هو السبيل الوحيد لتجنيب اليمن 

املزيد من األزمات والكوارث .
وقال "لقد استغرق العمل من اجل إزالة 
املتاريس وآثار املواجهات عاماً كامالً وما تزال 
اآلثار والتداعيات ماثلة للعيان كما وستظل 
هذه األزمة محطة استلهام تاريخي من اجل 
العدالة واإلنصاف وعدم اإلقصاء واإلجحاف .

وأشار األخ الرئيس عبدربه منصور هادي إىل 
أن القوى السياسية واملجتمعية والثقافية التي 
التأمت تحت مظلة الحوار الوطني الشامل 
تركت السالح جانبا وذهبت إىل الحوار طيلة 
فرتة زمنية استغرقت حواىل 10 اشهر ، حيث 
كانت الصعوبات يف البداية كبرية وما إن دارت 

عجلة الحوار وتحددت املعالم واألهداف مىض 
الحوار إىل النجاح الكامل بمخرجات ترسم 
مالمح املستقبل عىل أساس الحكم الرشيد 
الرثوة والسلطة  وتوسيع املسؤولية وتوزيع 

وبدولة مدنية اتحادية حديثة .
من  بد  ال  بأنه  الجمهورية  رئيس  ونوه 
استلهام العرب ملا يجري هنا وهناك، وعرب عن 
ثقته بأن الجميع سيغلب املسؤولية الوطنية 
والتاريخية ومراجعة النفس حتى ال يكون 

الندم بعد فوات األوان.
وطالب األخ الرئيس كل القوى السياسية 
والوطنية واملجتمعية تأكيد مواقفها خصوصا 
يف هذا الظرف الصعب الذي نرى فيه حشودات 
صنعاء  العاصمة  أمن  تزعزع  الحوثيني 
وحواليها ومناطق كثرية وال بد من الوقوف صفا 

واحدا أمام هذه املخاطر .
ونبه الرئيس عبد ربه منصور هادي إىل انه 

سيعمل بكل السبل من اجل تجنب االنفجار 
والخروج  والوئام  السالم  اجل  من  والعمل 
السلمي ويكفي ما تعرضت له صنعاء خالل 

الفرتات املاضية .
ألي  القاطع  الرفض  عن  الرئيس  وعرب 
أجندات إقليمية خارجية عىل حساب امن 
واستقرار اليمن .. وشدد عىل أن الجمهورية 
ومخرجات  الديمقراطي  والنهج  والوحدة 
الحوار وترجمتها عىل ارض الواقع هي قضايا ال 
يمكن املساس بها مطلقا او السماح باملساس 

بها مهما كان األمر .
وقال " اليمن قادر دائما عىل الخروج اآلمن 
والسالم وقد نال احرتام املجتمع الدويل من 
خالل خروجه اآلمن وانتهاجه الحوار السلمي 

والخروج إىل بر األمان.
 وقد تحدث الدكتور قاسم سالم وعدد من 
والتمنطق  للعنف  رفضهم  فأكدوا  الحضور 

بالسالح وسيلة او غاية ملآرب أخرى وأكدوا أن 
مخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذها 
هو السبيل الوحيد لألمن واالستقرار والولوج 
إىل املستقبل املأمون دون هيمنة أو عنجهية 

أو إقصاء .
وأشاروا إىل أن أي طرف لديه أية حسابات 
أخرى فسيكون الجميع ضده .. منوهني بأنهم 
انهم  إال  العام  الشعبي  املؤتمر  حلفاء  من 
حريصون عىل امن واستقرار ولن يحيدوا عن 
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ولن 

يغردوا خارج الرسب .
منصور  ربه  عبد  الرئيس  األخ  وخاطبوا 
هادي بالقول: انت رئيس الجمهورية وأنت 
ونحن  العام  الشعبي  للمؤتمر  العام  األمني 
معك جنودا مجندة ولن نخذل وطننا ونرتاجع 
عن مبادئنا التي ترجمت يف مخرجات الحوار 

الوطني الشامل .

وأشاروا إىل أن األخ الرئيس قد انتخب يف فرتة 
حرجة جدا واستطاع بصربه وحكمته أن يرتجم 
الغايات الوطنية املرجوة وما تضمنته املبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية املزمنة واعتربوا 
أي تحديات اليوم إنما الهدف منها محاولة 
إجهاض املرشوع الوطني الضامن للمستقبل 
املرشق وسوف لن يكون ذلك عىل أساس أن 
الجميع سيقدم التضحيات من اجل حماية 

هذه املكاسب الوطنية من أي مساس .
وقالوا: نريد أن ترتفع أعالم الوطن اليمني 
من أقصاه إىل أقصاه وال نريد أن نرى أعالما 
ترمز إىل مخططات خارجية يتبناها البعض 

ضد الوطن وأمنه واستقراره.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية 

الدكتور احمد عوض بن مبارك .


