
صنعاء/ سبأ
استقبل األخ الرئيس عبدربه منصور- هادي 
املشايخ  من  عدداً  أمس  الجمهورية-  رئيس 
واألعيان والشخصيات االجتماعية من منطقة 
حزيز وأحياء بيت حارض وغريها من األحياء 

املجاورة.
حيث رحب بهم األخ الرئيس وقال: " أهال 
اليمن  ان  تعرفون  وكلكم  بالجميع  وسهال 
يعيش يف أوضاع صعبة ومعقدة وهذا يستلزم 
علينا جميعا توخي الحذر والحيطة من أجل 
املشاكل  من  للمزيد  صنعاء  تتعرض  ال  ان 
واالحتكاكات مع مليشيات الحوثيني املسلحة".

وأضاف: " ال مانع لدينا وبموجب الدستور 
والقوانني ان تكون هناك تجمعات سلمية ولكن 
محاولة اقتحام املرافق الحكومية أو املدارس 
وأقسام الرشطة أو البيوت فهذا شيئ محرم 

وال يجوز السكوت عليه مطلقا.
وأشار األخ الرئيس إىل أن السالح منترش 
لدى كل الناس وسيدافع كل عن منزله وحقه 
من  يمكن  ما  كل  الدولة  وستعمل  وحرماته 
اجل تجنب سفك الدماء وعىل الجميع تحمل 
املسؤولية الوطنية كاملة ويكفي صنعاء ما مرت 

به يف املايض القريب والبعيد.
وأكد ان املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

املزمنة قد مثلت أفضل مخرج مرشف للجميع 
مطولة  حوارات  يف  أيضا  الجميع  وانخرط 
شملت كل ملفات املايض وبمختلف املعالجات 
من اجل الحارض ..الفتا إىل أن الدول الخمس 
مع  اتفقت  األمن  مجلس  يف  العضوية  دائمة 
املجتمع الدويل عىل ان اليمن لن يذهب اىل حرب 
أهلية وعقد مجلس األمن الدويل اجتماعاً له يف 
صنعاء تأكيدا لذلك وهناك اتفاقات عىل تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني كاملة من اجل اليمن 
االتحادي املستقر ومن اجل املستقبل اآلمن 
والخروج من دوامة األزمات إىل آفاق التطور 

واالزدهار.

وقال األخ رئيس الجمهورية: " لقد حذرنا 
مرارا من أي تدخل يف شؤون اليمن الداخلية 
ولكن ما يحدث ربما هي رسائل من اجل فرض 
الهيمنة اإلقليمية وتعريض اليمن للمخاطر 

الكبرية ".
املتصلة  القضايا  من  جملة  واستعرض 
بحلحلة األزمة يف اليمن وقال: "نحن حريصون 
عىل ان ال تسفك قطرة دم يمنية سواء كان من 
هذا الطرف أو ذاك وبذلنا كل الجهود لتجنيب 

اليمن ويالت املحن املتالحقة"
ودعا األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
أبناء  قبل  من  الكامل  التعاون  اىل  الجميع 

املنطقة مع قائد قوات االحتياط اللواء الركن 
عيل بن عيل الجايفي والعمل من اجل التهدئة 
وتجنب الصدام اال للدفاع عن النفس واملال 

والعرض ".
وأكد ان عىل جميع األطراف تحكيم العقل 
والتطرف..  للعنف  االنجرار  وعدم  واملنطق 
مستعرضا الحيثيات التي تثبت تدخل إيران 

يف شؤون اليمن.
واألعيان  املشايخ  من  عدد  وتحدث 
والشخصيات االجتماعية..معربني عن الشكر 
والتقدير لألخ الرئيس عبدربه منصور هادي، 
واألمن  الدولة  جانب  إىل  وقوفهم  ومؤكدين 

الجيش من أجل سالمة املجتمع.
أي  من  الكبرية  مخاوفهم  عن  أعربوا  كما 
اندفاع من قبل مليشيات الحوثيني املسلحة 
خصوصا وقد حدث أكرث من اعتداء وأكرث من 
الناس.. مشريين إىل  مرة القتحامات منازل 
انهم عىل استعداد كامل للعمل يف كل ما يهم 
األمن واالستقرار وتجنيب صنعاء وأحيائهم 

ومناطقهم من أي صدام.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية 
عام  وأمني  مبارك  بن  عوض  أحمد  الدكتور 
الرئاسة الدكتور منصور البطاني وقائد قوات 

االحتياط اللواء الركن عيل بن عيل الجايفي.
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العيد الـ٥٢ لثورة الـ٢٦ من سبتم اِّـجيدة

ــة ــن المتالحق ــالت المح ــن وي ــب اليم ــود لتجني ــا كل الجه ــرة دم وبذلن ــفك قط ــدم س ــى ع ــون عل حريص
إيـــران ــل  ــدخ ت تثبت  حيثيات  ــاك  ــن وه الــداخــلــيــة  الــيــمــن  ـــؤون  ش يف  ــل  ــدخ ت أي  ــن  م مــــرارًا  ــا  ــذرن ح
ــرية الكب ــر  للمخاط ــن  اليم ــض  وتعري ــة  االقليمي ــة  الهيمن ــرض  لف ــائل  رس ــن  ع ــارة  عب ــدث  يح ــا  م
ــؤولياته الوطنية كاملة ــل مس ــى الجميع تحم ــي القريب والبعيد وعل ــه يف الماض ــاء ما مرت ب ــي صنع يكف

ــع ــالمة المجتم ــل س ــن أج ــكرية م ــة العس ــة والمؤسس ــب الدول ــم إىل جان ــدون وقوفه ــايخ يؤك المش

رئيس الجمهورية يدعو جميع األطراف إىل تحكيم العقل وعدم االنجرار للعنف والتطرف
استقبل عددًا من مشايخ وأعيان منطقة حزيز واألحياء المجاورة لها

الدول العشر تدين تهديدات الحوثي بإسقاط 
له مسؤولية تدهور األمن يف صنعاء الحكومة وتحمِّ

حذرت من أية محاوالت خارجية لتأجيج  األوضاع يف اليمن

صنعاء /سبأ
الراعية  العرش  الدول  أدانت 
للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول 
الخمس دائمة العضوية يف مجلس 
التعاون  مجلس  ودول  األمن 
ما  األوروبي،  الخليجي واالتحاد 
تتضمنه البيانات العلنية الصادرة 
عن جماعة الحوثي "أنصار الله" 
الحكومة  إلسقاط  تهديدات  من 
عن  مسؤولة  واعتربتها  اليمنية، 
تدهور الوضع األمني يف العاصمة 
االنسحاب  عدم  وعن  صنعاء، 
الكامل من محافظة عمران ، وكذلك 
عن اشرتاكها يف مواجهات مسلحة 

يف محافظة الجوف .
كما أدانت الدول العرش الراعية 
الخليجية عرب سفرائها  للمبادرة 
املعتمدين بصنعاء يف بيان مشرتك 
(سبأ)  وتلقت  أمس  أصدروه  
التي  العنارص  تلك   .. منه  نسخة 
عدم  حالة  استغالل  إىل  تسعى 
االستقرار الحالية لتحقيق أجندات 
سياسية ضيقة .. مشددة  عىل أن 
عىل  تستوجب  الحالية  الظروف 
جميع اليمنيني العمل معاً لتحقيق 

املصلحة الوطنية.
ويف ما ييل نص البيان:

تالحظ مجموعة السفراء العرشة 
بقلق بالغ التهديدات املتزايدة عىل 
أمن اليمن املُتمثلة باألعمال التي 
تقوم بها جماعات وأفراد يعرتضون 
عىل التنفيذ الكامل واملُزّمِن للمرحلة 
االنتقالية املستندة عىل مبادرة دول 

مجلس التعاون الخليجي ، وآليتها 
التنفيذية ، وُمخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني ، وكما ورد يف قرارات مجلس 

األمن الدويل .
عىل  التأكيد  املجموعة  وتعيد 
التزامها الدائم بالعملية االنتقالية 
مبادرة  تضمنته  ملا  وفقا  السلمية 
 ، الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
وتدعو جميع اإلطراف إىل االلتزام 
للمبادرة  األساسية  باملبادئ 
والهادفة إىل الحفاظ عىل أمن اليمن 

، ووحدته ، واستقراره .
وتعرب مجموعة السفراء العرشة 
وجه  وعىل  البالغ  قلقها  عن 
النشاطات  بشأن   ، الخصوص 
العلنية ألنصار الله ، والتي أدت إىل 
حالة عدم االستقرار ، وتحث جماعة 
مع  التفاوض  عىل  الله"  "أنصار 
الحكومة اليمنية بحسن نية ملعالجة 
املطالب وحل الخالفات السياسية 
، وأن تنفذ جميع االتفاقيات التي 

توصلت إليها مع الحكومة.
العنارص  تلك  املجموعة  وتدين 
التي تسعى إىل استغالل حالة عدم 
االستقرار الحالية لتحقيق أجندات 
تستدعي  بينما  ضيقة  سياسية 
الظروف من كل اليمنيني أن يعملوا 

معاً لتحقيق املصلحة الوطنية.
السفراء  مجموعة  تدين  كما 
العرشة البيانات العلنية لـ "أنصار 
الله" والتي تعني جوهريا تهديدات 
بإسقاط الحكومة اليمنية، وتعترب 
تدهور  عن  مسؤولة  الجماعة 

الوضع األمني يف العاصمة صنعاء، 
وعن عدم االنسحاب الكامل من 
يف  اشرتاكها  عن  وكذلك  عمران، 
الجوف  يف  مسلحة  مواجهات 
األمن  مجلس  بياني  يف  ورد  كما 
2014م   /7/  11 بتاريخ  الدويل 
وتاريخ 29 /8/ 2014م وال يختلف 
األسايس  الضحية  أن  عىل  اثنان 
لحاالت االختالالت األمنية وعدم 
اليمني،  الشعب  هو  االستقرار 

واالقتصاد اليمني.
ينبغي عىل جميع األطراف دعم 
جهود الحكومة إلجراء إصالحات 
أجل  من  وذلك  هامة  اقتصادية 
تحسني الظروف املعيشية، وإيجاد 
البطالة،  المتصاص  عمل  فرص 
الذي  الدائم  االزدهار  وتحقيق 

يستحقه الشعب اليمني.
تدرس  أنها  املجموعة  وتؤكد 
أن  إىل  تشري  معلومات  بعناية 
عنارص من القوى السياسية املحلية 
أو  التدهور،  هذا  تشجع  األخرى 
أنها تغذي عدم االستقرار لتحقيق 
حساب  عىل  شخصية  أهداف 
الشعب اليمني .. ويف هذا الصدد فإن 
مجموعة السفراء العرشة تحذر من 
أية محاوالت من خارج اليمن لدعم 
األعمال التي تؤدي إىل االضطراب 
والفوىض العامة يف اليمن، ألن هذه 
املحاوالت ال يمكن اعتبارها صديقة 
لليمن ، أو داعمة للعملية االنتقالية 

السياسية.

السفري الرضي:  نعول على املانحني تسريع تخصيص بقية 
تعهداتهم لتجاوز التحديات ودعم املرحلة االنتقالية

تحضريات لعقد االجتماع القادم ألصدقاء اليمن يف ٢٤ سبتمرب بنيويورك

لندن/ سبأ
عقدت أمس يف بوزارة الخارجية 
الربيطانية بلندن جلسة مشاورات 
والتحضريات  الرتتيبات  ملناقشة 
النعقاد االجتماع القادم ملجموعة 
 24 يف  بنيويورك  اليمن  أصدقاء 
سبتمرب بمشاركة مسؤول الشؤون 
السياسية واإلعالمية يف السفارة 
اليمنية لدى اململكة املتحدة وليد 
الرويشان وممثيل سفارات الدول 
واملنظمات األعضاء يف املجموعة 

بلندن.
وجرى خالل الجلسة استعراض 
النعقاد  الجارية  التحضريات 
االجتماع القادم ملجموعة أصدقاء 
الجديدة  العمل  آللية  وفقا  اليمن 
اعتمادها  تم  التي  للمجموعة 
بالعاصمة  املجموعة  اجتماع  يف 
املايض  ابريل  شهر  يف  الربيطانية 
ملا من شأنه الدفع بعمل املجموعة 
نحو ترجمة ما تنشده من أهداف 
ويف مقدمة ذلك حشد الدعم الدويل 
لليمن بما يمكنه من التغلب عىل ما 
يواجهه من تحديات وترسيع وتائر 

التنمية الشاملة يف هذا البلد.
وجرى خالل الجلسة الرد عىل 
استفسارات ممثيل سفارات الدول 
واملنظمات األعضاء يف املجموعة 
االجتماع  يف  ستشارك  والتي 
القادم سواء املتصلة باملستجدات 
عىل الساحة اليمنية أو املوضوعات 
املدرجة يف جدول أعمال االجتماع 
التي  التقارير  عىل  بناء  القادم 

املنبثقة عن  العمل  سرتفعها فرق 
املجموعة وفقا لآللية الجديدة.

وكان االجتماع السابع للمجموعة 
يف لندن والجدير بالذكر أقر يف إطار 
اآللية الجديدة تشكيل لجنة تسيري 
عملية  تشمل  عمل  فرق  وثالث 
واإلصالح  السيايس،  االنتقال 
وإصالح  والتنمية،  االقتصادي 
قطاع األمن والقضاء لتتوىل الفرق 
الثالث تقييم مستجدات األوضاع 
تلك  يف  اليمينة  الساحة  عىل 
املطلوبة  الدعم  وأوجه  املجاالت 
املانحة  واملنظمات  الدول  من 
لليمن عىل أن ترفع تقاريرها للجنة 
التسيري التي ترفع بدورها تقريرا 
عىل  اليمن  أصدقاء  الجتماعات 
الذي  الخارجية  وزراء  مستوى 
يعقد عىل هامش اجتماع الجمعية 
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يف 

شهر سبتمرب من كل عام.
وعىل صعيد متصل أوضح سفري 
اليمن لدى اململكة املتحدة عبدالله 
عيل الريض يف ترصيح لـ (سبأ), أن 
االجتماع القادم ملجموعة أصدقاء 
خاصة  أهمية  يكتسب  اليمن 
باعتباره أول اجتماع وزاري يعقد 
لعمل  الجديدة  اآللية  إقرار  بعد 
الخروج  عليه  ويعول  املجموعة 
املرحلة  لدعم  مثمرة  بنتائج 
االنتقالية وترسيع تخصيص بقية 
تعهدات الدول واملنظمات املانحة 
تعود  ملموسة  مشاريع  لتمويل 

بالفائدة عىل املواطن اليمني.

أن  إىل  الريض  السفري  وأشار 
القادم  اليمن  أصدقاء  اجتماع 
يف  لليمن  الدعم  أوجه  سيبحث 
هذه املرحلة عىل الصعد السياسية 
والسبل  واألمنية  واالقتصادية 
األخ  جهود  بمساندة  الكفيلة 
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس 
رئيس الجمهورية الستكمال تنفيذ 
ما تبقى من استحقاقات املرحلة 
االنتقالية وفقا للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني خصوصا وأن اليمن 
صياغة  استكمال  مشارف  عىل 
نصوص مرشوع الدستور الجديد 
الذي سيؤسس لبنات قوية لبناء 
ملخرجات  وفقا  الجديد  اليمن 
القرن  الوطني ومتطلبات  الحوار 

الواحد والعرشين .
ويف حني عرب السفري الريض عن 
التي  للجهود  والتقدير  الشكر 
السعودية  العربية  اململكة  تبذلها 
واململكة املتحدة يف سبيل إنجاح 
أصدقاء  مجموعة  اجتماعات 
اليمن ودعمهما الالمحدود لليمن 
يف كافة املجاالت.. أكد عىل أهمية 
تضافر جهود أصدقاء اليمن لحشد 
الدعم اإلقليمي والدويل لليمن يف 
هذه املرحلة الهامة بما يمكنه من 
املتنامية عىل  التحديات  مواجهة 
متطلبات  ومواكبة  امليادين،  كافة 
بما  القادمة  املرحلة  واحتياجات 
يكفل تنفيذ مخرجات الحوار عىل 

أرض الواقع.

اليوم.. أول تفويج لحجاج بيت اهللا من عدن

برنامج صحي لرصد األمراض املزمنة للحجاج

دشن مكتب األوقاف واإلرشاد بعدن فعاليات أنشطة التوعية 
الروتينية واإلرشادية السنوية لحجيج بيت الله الحرام ملوسم 
فريضة الحج هذا العام لعدد  (200) شخص الذين سيتوجهون 
إىل األرايض املقدسة اليوم األحد كأول فوج يمني ينطلق من مدينة 

عدن ألداء فريضة الحج .
وأوضح مدير عام مكتب األوقاف واإلرشاد بعدن فؤاد الربيهي لـ 
(سبأ), أن األنشطة التوعوية واإلرشادية تركزت يف وعظ حجيج 
وجوانب  الحج  فريضة  ملناسك  املتبعة   باإلرشادات  الله  بيت 
التواصل مع لجنة اإلرشاف من وزارة األوقاف واإلرشاد املرشفة, 
مشريا إىل كافة اإلجراءات الفنية التي اتخذت يف استقبال حجاج 
بيت الله الحرام ألداء مناسك فريضة الحج بكل سهولة ويرس من 
حيث املغادرة والوصول واالستقبال وتوفري املناخات االجتماعية 

والصحية والرعاية املطلوبة للحجاج اليمنيني.

 / حاشد مزقر
أكد الدكتور مصلح التوعيل رئيس البعثة الطبية يف وزارة الصحة   
أنه يتم حاليا إجراء عدد من اللقاحات للحجاج اليمنيني عن طريق 
الوكاالت السياحية بعد إلزام كل وكالة بتخصيص طبيب وممرض 

للقيام باملهمة.
 وأوضح يف ترصيح (للثورة) خالل انعقاد اللقاء التوعوي الصحي 
واإلرشادي لحجاج بيت الله الحرام الذي نظمته وزارة األوقاف 
وعدد من الوكاالت السياحية املعنية بتفويج الحجاج والذي عقد 
بحضور عدد من الحجاج, أنه تم إلزام أطباء الوكاالت بتدوين 
األمراض املزمنة لدى الحجاج كالضغط الدم والسكر بحيث إذا 
تعرض احدهم لعارض صحي يكون التاريخ املريض للمريض معروفاً 

لدى األطباء و ال يتم إعطاؤهم أي عالج خاطئ.
وأضاف : إن اللقاء التوعوي ناقش أهمية تعزيز التوعية الصحية 
للحجاج وحثهم عىل عدم اإلقبال عىل تناول األغذية املكشوفة 
واإلكثار من رشب املاء واالبتعاد عن استخدام األدوات الشخصية 
لبعضهم البعض مشددا عىل رضورة استخدامهم للكمامات حرصا 

عىل عدم إصابتهم باألمراض املعدية.
التوعيل أن وزارة الصحة تقوم بعمل تقييم  الدكتور  وأوضح 
ملستوى التزام الوكاالت بإحضار األدوية واختيار املكان املناسب 
الستقبال الحجاج ومن ثم يتم رفعه إىل وزارة األوقاف واإلرشاد 

كونها املسؤولة عن بعثة الحج.


