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اعتربته تهديدا لكيان الدولة وانقالبا على مخرجات الحواراعتربته تهديدا لكيان الدولة وانقالبا على مخرجات الحوار

هيئة االصطفاف الشعبي تدين ما يقوم به الحوثيون من جرائم هيئة االصطفاف الشعبي تدين ما يقوم به الحوثيون من جرائم 
قتل جماعي وحصار مسلح للعاصمةقتل جماعي وحصار مسلح للعاصمة

صنعاء / سبأ
لحماية  الشعبي  االصطفاف  هيئة  ــت  ادان
الحوثي  جماعة  به  تقوم  ما  الوطنية  املكتسبات 
صنعاء  العاصمة  يف  معها  يقف  ومن  املسلحة 
حاليا من جرائم قتل جماعي يستهدف املواطنني 
حد  عىل  واألمن  املسلحة  القوات  وأبناء  األبرياء 
سواء وفرض حصار مسلح يطوق صنعاء عاصمة 
كل اليمنيني ، معتربة ذلك عقابا جماعياً ضد ما 
يزيد عن مليونني ونصف املليون نسمة هم سكان 
العاصمة صنعاء والذين ترضرت مصالحهم ، فضال 
اإلنسان  لحقوق  صارخاً  انتهاكاً  يعد  كونه  عن 
وتهديدا حقيقيا لكيان الدولة وانقالباً واضحاً عىل 
مؤتمر الحوار الوطني ، الذي توافق عليه اليمنيون 
واجمع الداخل والخارج عىل أنه املخرج الحقيقي 

والحل املمكن لألزمة اليمنية.
جاء ذلك يف بيان أصدرته الهيئة أمس 

ويف مايلي نص البيان:
يا ابناء شعبنا اليمني العظيم.. وانتم تتابعون 
تعيشها  التي  الخطرية  املستجدات  شديد  بقلق 
أرواح  ازهاق  يف  تسببت  والتي  صنعاء  العاصمة 
القوات  من  شهداء  وسقوط  األبرياء  املواطنني 
مادية  ارضار  الحاق  إىل  وأدت  واألمــن  املسلحة 
ونفسية باملواطنني األبرياء السيما األطفال الذين 
كانوا يف مدارسهم صباح أمس األول وهذه األحداث 
املؤسفة تسببت بها ميليشيات جماعة الحوثي 

املسلحة ومن يساندها .
التصعيد  هذا  يدين  الشعبي  االصطفاف  إن 
املسلح من قبل جماعة الحوثي ويجدد دعوته لهم 

اىل تحكيم لغة الحوار ونبذ لغة الحرب .

يا أبناء شعبنا العظيم ..يا من أثبتم بحشودكم 
محافظات  اغلب  يف  خرجت  التي  املليونية 
الجمهورية والتي دعا إليها االصطفاف الشعبي، 
له  واالنصات  سماعه  يجب  الذي  الصوت  انكم 
الكبرية  املعاناة  تحملتم  فلقد  مطالبه،  وتلبية 
التحديات  من  الكثري  وواجهتم  وحكمة  بصرب 
الغايل من  الوطن  التي تعرتض خروج  والعراقيل 
مزيدا  الوطن  تجنيب  سبيل  يف  املتالحقة  أزماته 
عىل  الفرصة  ولتفويت  الدموية  الرصاعات  من 
أصحاب املشاريع الخاصة واألجندات الخارجية .

ولألسف الشديد فإن بعض القوى والجماعات 
ليس لها من هدف إال تأزيم املشهد اليمني وتأجيج 
الرصاع واشعال الحروب والفنت التي ترض بأمن 

الوطن وتوقف عجلة البناء والتنمية.
العاصمة  يف  الحارض  الوقت  يف  يجري  ما  إن 
صنعاء من جرائم قتل جماعي يستهدف املواطنني 
األبرياء ويستهدف ابناء القوات املسلحة واالمن 
عىل حد سواء وفرض حصار مسلح يطوق صنعاء 
الحوثي  جماعة  قبل  من  اليمنيني  كل  عاصمة 
املسلحة ومن يقف معهم يعترب عمًال مداناً ويعترب 
عقابا جماعياً ضد ما يزيد عن مليونني ونصف 
املليون هم سكان العاصمة صنعاء والذين ترضرت 
لحقوق  صارخاً  انتهاكاً  ويعترب   ، مصالحهم 
وانقالباً  الدولة  لكيان  حقيقيا  وتهديدا  اإلنسان 
واضحاً عىل مؤتمر الحوار الوطني ، الذي توافق 
عليه اليمنيون واجمع الداخل والخارج عىل أنه 

املخرج الحقيقي والحل املمكن لألزمة اليمنية.
آثارها  تكون  لن  حقيقية  مخاطر  هنالك  إن 
عىل  وإنما  فقط  اليمن  مستوى  عىل  محصورة 
اليمن  انجرت  ما  إذا  والدويل  اإلقليمي  املستوى 

اىل دوامة العنف والرصاعات، ونؤكد بهذا الصدد 
تصفية  ساحة  اىل  اليمن  تتحول  ان  رفضنا 
حسابات خارجية أو تتحول إىل أداة ترض بمصالح 
القربى  وشائج  بها  تربطنا  التي  الجوار  دول 

واملصالح املتبادلة .
بتحمل  الدولة  نطالب  فإننا  املنطلق  هذا  ومن 
مسؤولياتها الكاملة يف هذه املرحلة الحرجة من 
الشعبية  املطالب  مع  تتعامل  وان  اليمن  تاريخ 
بإيجابية كاملة دون تسويف أو تأخري أو مماطلة .
التعاون  مجلس  دول  يف  أشقاءنا  نطالب  كما 
للمبادرة  الراعية  العرش  والـــدول  الخليجي 
لألمم  العام  واألمــني  األمن  ومجلس  الخليجية 
الخاص  ومبعوثه  املساعد  العام  وأمينة  املتحدة 
اىل اليمن جمال بنعمر، نطالبهم جميعاً بتحمل 
وشعبه  اليمن  تجاه  التاريخية  مسؤولياتهم 
رادعة  قــرارات  التخاذ  صفه  يف  الجاد  ووقوفهم 
بصفة فردية أو جماعية ضد كل من يعيق تنفيذ 

مخرجات الحوار الوطني .

ويؤكد االصطفاف الشعبي على اآلتي :
هادي-  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ  نحمل   -  1
الدستورية  املسؤولية  الجمهورية  رئيس 
وممتلكاتهم  املواطنني  حماية  يف  والقانونية 
العامة والخاصة وبرسعة إسناد القوات املسلحة 
بإعالن النفري العام وفتح باب التجنيد الطوعي 
العاصمة صنعاء ومواطنيها وكذا رسعة  لحماية 
ورفع  صنعاء  العاصمة  عن  املسلح  الحصار  فك 
العامة  السكينة  يقلق  ما  وكل  املسلحة  املظاهر 

للمواطنني .

2 - بسط النفوذ والسيادة الوطنية عىل كامل الرتاب 
اليمني وعىل وجه الخصوص محافظات صعدة 
النازحني واملهجرين اىل  وعمران الجوف وإعادة 
العادل عما لحق  التعويض  منازلهم وتعويضهم 

بهم من أرضار .
3 - رسعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
هذه  لتنفيذ  محدد  زمني  جدول  عن  ــالن  واإلع
املخرجات ويف مقدمتها النقاط االحدى والثالثون.
4 - رسعة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية القائمة 

عىل معيار الكفاءة والنزاهة .
الحوار  مخرجات  لتنفيذ  املعرقلني  تسمية    -  5

الوطني واتخاذ اإلجراءات الرادعة ضدهم .
 6 - مراجعة قرار رفع الدعم عن املشتقات النفطية 
وبما يتناسب مع األوضاع املعيشية الصعبة التي 

يعاني منها املواطن اليمني .
7 - تجفيف منابع الفساد والقضاء عىل االزدواج 
نظام  وتطبيق  الوهمية  والوظائف  الوظيفي 

البصمة يف جميع مؤسسات الدولة .
 8 - محاكمة كل من ثبت تورطهم يف قضايا الفساد 
املايل واإلداري، أو ثبتت خيانتهم للواجب الوطني 
أو تواطأوا مع جماعات العنف والتطرف بأي شكل 

من االشكال .
9 -  ندين بأشد العبارات قصف جماعة الحوثي 
بالسالح  والتلفزيون  اإلذاعــة  ملباني  املسلحة 
مؤسسات  استهداف  ونعترب  واملتوسط  الثقيل 
الدولة وعىل وجه الخصوص املؤسسات اإلعالمية 
جريمة حرب ومحاولة إلسكات صوت الجمهورية 

اليمنية .
10 - ندين جميع أعمال القتل خارج إطار القانون 
أو  الــوزراء  رئاسة  التي حصلت يف مسرية  سواء 

الجيش  عىل  املسلحة  الحوثي  جماعة  اعتداء 
النقاط  عىل  اعتداءاتها  أو  حزيز  يف  واملواطنني 

األمنية يف شمالن واملناطق املجاورة لها .
املواطنني  أوضاع  بمعالجة  الدولة  نطالب   -  11  
يف املناطق التي شهدت معارك وتسببت يف نزوح 
الحكومية  األجهزة  كل  وتكليف  األرس  ومعاناة 
واملحلية بأمانة العاصمة بالنهوض بمسؤولياتها 
الخدمية يف تأمني كل الخدمات األساسية لسكان 

العاصمة صنعاء.
القوات  أبناء  وتضحيات  نضال  نحيي   -  12  
املسلحة واألمن املدافعني عن أمن وسالمة الوطن، 
امليليشيات  قبل  من  له  يتعرضون  ما  كل  وندين 
ونطالب  واإلرهاب  العنف  جماعات  أو  املسلحة 
بأرس  واالعتناء  املعيشية  أحوالهم  بتحسني 
الشهداء والجرحى الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم 

ألجل امن الوطن واستقراره.
أننا سنظل معهم  العهد ألبناء شعبنا  ونجدد 
كل  سنتخذ  وأننا  املطالب  هذه  تنفيذ  يتم  حتى 
الوسائل  بكل  للتصعيد  املرشوعة  األساليب 

السلمية للضغط واملطالبة برسعة تنفيذها.
حفظ الله اليمن وعاصمته وكل اليمنيني من كل 
مكروه وجنب بالدنا كل املحن انه ويل ذلك والقادر 

عليه .

واهللا الموفق،،

صادر عن هيئة االصطفاف الشعبي 
لحماية المكتسبات الوطنية

بحث مجاالت التعاون الرتبوي بني اليمن 
ووكالة التعاون الدولية الرتكية

صنعاء / سبأ
 بحث وزير الرتبية والتعليم الدكتور عبدالرزاق األشول أمس مع مدير وكالة 
التنسيق والتعاون الدولية الرتكية بصنعاء الدكتور فاروق بوزكوز، مجاالت 
يف  خصوصاً  وتطويرها  تعزيزها  وسبل  وتركيا  اليمن  بني  الثنائية  التعاون 

مجال التعليم.
يف  التعليمية  العملية  لدعم  الرتكية  الحكومة  إسهامات  إىل  اللقاء  وتطرق 
اليمن، ومنها دعم جهود التدريب والتأهيل والتجهيزات الفنية وتوفري األثاث 
املدريس واملكتبي وتطوير نظام االمتحانات، باإلضافة إىل بناء معمل متكامل 
لصناعة األثاث املدريس وتدريب وتأهيل كوادر يمنية متخصصة يف مجايل 
النجارة والحدادة بما يمكنهم من إنجاز العمل يف املعمل املزمع افتتاحه مطلع 

العام القادم .
ويف اللقاء ثمن الوزير األشول دعم الحكومة الرتكية لجهود الوزارة الرامية 

لتجويد وتحسني العملية التعليمية يف اليمن.

وزير النفط يناقش مع نائب رئيس شركة توتال 
رفع عوائد اليمن من مبيعات الغاز املسال

باريسـ  سبأ
التقى وزير النفط واملعادن حسني الرشيد الكاف أمس يف باريس نائب 
رئيس رشكة توتال للطاقة الفرنسية فيليب سكوت التي تعد احدى كبار 

املشرتين للغاز الطبيعي املسال اليمني.
املسال  الطبيعي  الغاز  أسواق  تطورات  مناقشة  اللقاء  خالل  جرى 
العاملية، وذلك يف اطار بدء التفاوض لرفع عوائد اليمن من مبيعات الغاز 

الطبيعي املسال للعام ????م.

منتدى حواري لتعزيز مشاركة املرأة 
يف الحكم املحلي بالحديدة
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بالحديدة  املرأة  وتعليم  األمية  ملحو  اليمنية  الجمعية  أمس  نظمت 
منتدى حواري شبابي بمديرية باجل رشق املحافظة بدعم من منظمة 
بروجريسيو والسفارة الربيطانية بصنعاء ضمن مرشوع تعزيز مشاركة 

املرأة يف الحكم املحيل، بمشاركة 40 شابا وشابة.
املتعلقة  األساسية  بالجوانب  املشاركني  تعريف  اىل  املنتدى  وهدف 
باملشاركة املجتمعية للمرأة يف السياسات العامة عىل املستوى املحيل، 
ذات  الجوانب  حول  الشباب  فئة  لدى  وموحد  مشرتك  فهم  وتكوين 
اكتساب  جانب  إىل  العامة،  والسياسات  املجتمعية  باملشاركة  العالقة 
املشاركني املهارات واالتجاهات الالزمة للقيام بمهامهم يف عملية املشاركة 

املجتمعية.
الجمعية  رئيس  معجم،  نعمة  األخت  أوضحت  لـ"الثورة"  ترصيح  ويف 
اىل  هدف  املنتدى  أن  بالحديدة،  املــرأة  وتعليم  األمية  ملحو  اليمنية 
تعريف وإكساب املشاركني املعارف واألسس حول دور املرأة يف املشاركة 
واملركزية  املنارصة  ومفهوم  املجتمعية  املشاركة  ومفهوم  املجتمعية 
والالمركزية والتقييم والرقابة عىل السياسة العامة باإلضافة إىل التعرف 

عىل سياسة الحكم املحيل وارشاك املرأة.

صنعاء / سبأ
الدستور يف اجتماعها أمس  واصلت لجنة صياغة 
الوزير،  إسماعيل  اللجنة  رئيس  برئاسة  بصنعاء 
مناقشة الصياغات األولية للمواد الدستورية يف الباب 
مستويات  عىل  االختصاصات  قوائم  بتوزيع  الخاص 

الحكم املختلفة.
واستكملت اللجنة يف هذا الجانب مناقشة الصياغات 
الخاصة باالختصاصات االتحادية  األولية للنصوص 

الحرصية.
الخاصة  النصوص  مناقشة  يف  اللجنة  ورشعــت 
باالختصاصات املشرتكة بني االتحاد وباقي املستويات.

مارب – سبأ
االحــزاب  فــروع  لقيادات  موسع  لقاء  ناقش 
عقد  مارب  محافظة  يف  السياسية  والتنظيمات 
عيل  بن  سلطان  املحافظة  محافظ  برئاسة  أمس 
الساحة  عىل  واملستجدات  ــاع  األوض الــعــرادة، 
واستقرار  أمن  تهدد  التي  والتحديات  الوطنية 
املحافظة السيما يف ظل ما تشهده بعض املناطق 
يف مديرية مجزر من مواجهات مسلحة واملخاطر 

املرتتبة عىل توسعها .
وشددت قيادات فروع األحزاب املشاركة اللقاء 
التجمع  العام،  الشعبي  املؤتمر  تشمل  والتي 
اليمني،  االشرتاكي  الحزب  لإلصالح،  اليمني 
الوطنية  الجبهة  الرشاد،  النارصي،  الوحدوي 
الديمقراطية، عىل رضورة قيام املنطقة العسكرية 

الثالثة واألجهزة األمنية يف محافظة مارب بمهامها 
يف حفظ األمن واالستقرار والحفاظ عىل السكينة 
العامة والسلم املجتمعي يف املحافظة والتصدي 
مارب  يف  الفنت  نار  إذكاء  يحاول  من  لكل  الحازم 
ومديرياتها ،وكذا رضورة تكاتف كافة الجهود ملنع 
نشوء أي رصاع مسلح يف املحافظة وتهديد السلم 

االجتماعي.
املحافظة  أبناء  االجتماع  يف  املشاركون  ودعا 
أمنهم  لحفظ  والتوحد  والــتــآزر  التكاتف  اىل 
واستقرارهم وتجنيب محافظتهم أي مواجهات أو 

رصاعات مسلحة .
بمختلف  املحافظة  ابــنــاء  بكافة  ــوا  ــاب وأه
توجهاتهم وميولهم السياسية والفكرية واملذهبية، 
االلتزام والحرص عىل سلم وأمن املجتمع والنأي 

بعضهم  بأيدي  االقتتال  مخاطر  عن  بالنفس 
البعض من أجل قضايا ليس مركز حلها وحسمها 
يف محافظة مارب وأن يحرص الجميع عىل التوجه 
نحو إحالل السالم وترسيخ قيم اإلخاء فيما بينهم.

وأشادت قيادات فروع االحزاب بحكمة وحنكة 
مكنهم  ما  2011م،  العام  يف  مارب  ومشائخ  أبناء 
وتجنيبها  الرصاعات  من  املحافظة  تحييد  من 
األخرى،  املحافظات  يف  حدث  كما  مواجهات  أية 
مؤكدين عىل رضورة االلتزام بنفس النهج والحكمة 
من اجل تجنيب املحافظة خالل األزمة الراهنة أية 

رصاعات أو مواجهات.
وطالبوا كافة االحزاب واملكونات السياسية يف 
البالد بانتهاج الخيار السلمي لحل األزمة القائمة 

التي تهدد حارض اليمن ومستقبله .

لجنة الدستور تواصل مناقشة الصياغات األولية لنصوص مستويات الحكملجنة الدستور تواصل مناقشة الصياغات األولية لنصوص مستويات الحكم

قيادات األحزاب بمارب تشدد على ضرورة حفظ أمن قيادات األحزاب بمارب تشدد على ضرورة حفظ أمن 
املحافظة وتجنيبها االنزالق إىل الصراعاتاملحافظة وتجنيبها االنزالق إىل الصراعات

صنعاء / سبأ
ما  العليا  األمنية  باللجنة  مسؤول  مصدر  نفى 
االلكرتونية  واملواقع  اإلعالم  وسائل  بعض  تناقلته 
بخصوص سيطرة العنارص الحوثية املسلحة عىل 
بعض األحياء السكنية يف املنطقة الشمالية ألمانة 
العاصمة صنعاء.. مؤكدا أن ما تقوم به بعض وسائل 
اإلعالم واملواقع اإللكرتونية إنما هو ترويج النتصارات 

وهمية للعنارص الحوثية ال أساس لها من الصحة .

الوقت  ويف  أنه  الشأن  هذا  يف  املصدر  ــح  وأوض
الحوثي  جماعة  مع  الحوار  فيه  يتواصل  الــذي 
برعاية وإرشاف مساعدة األمني العام لألمم املتحدة 
بنعمر،  جمال  اليمن  لشؤون  الخاص  ومستشاره 
قامت عنارص مسلحة من تلك الجماعة باالنتشار 
من  الشمالية  باملنطقة  السكنية  األحياء  بعض  يف 
الجيش  نقاط  عىل  واالعتداء  صنعاء  العاصمة 
واألمن يف حي شمالن وشارع الستني، مثرية بذلك 

خالل  من  املواطنني  لدى  والذعر  والفزع  الخوف 
إطالق األعرية النارية وإقالق السكينة العامة".

وقال املصدر املسؤول يف اللجنة األمنية العليا:" إن 
ما تقوم به العنارص الحوثية من ممارسات استفزازية 
العامة  والسكينة  واالستقرار  باألمن  مخلة  وأفعال 
للمواطنني يف بعض أحياء العاصمة تهدف من ورائه 
إىل إرباك املشهد السيايس وعرقلة الوساطة القائمة 

التي يرعاها املبعوث األممي جمال بنعمر" .

الدولة  تجر  لن  االستفزازات  تلك  أن  املصدر  وأكد 
إىل مربع العنف وأنها ستظل متمسكة بضبط النفس 
حرصا عىل إنجاح الوساطة القائمة وعىل أمن املواطنني 
وممتلكاتهم  أرواحهم  تعريض  وعدم  واستقرارهم 
للخطر .. مشددا يف ذات السياق عىل أن القوات املسلحة 
واألمن لن تتهاون يف أداء مهامها الدستورية والقانونية 
لحماية املمتلكات العامة والخاصة والحفاظ عىل األمن 

واالستقرار والهدوء والسكينة العامة .

نفت مزاعم إعالمية عن سيطرة الحوثيني على أحياء سكنية شمال العاصمةنفت مزاعم إعالمية عن سيطرة الحوثيني على أحياء سكنية شمال العاصمة

اللجنة  األمنية العليا: ممارسات العناصر الحوثية تهدف إىل إرباك املشهد السياسي وعرقلة الوساطةاللجنة  األمنية العليا: ممارسات العناصر الحوثية تهدف إىل إرباك املشهد السياسي وعرقلة الوساطة
الدولة متمسكة بضبط النفس وعدم االنجرار إىل العنف.. والقوات المسلحة لن تتهاون يف أداء واجباتها يف الحفاظ على األمن واالستقرارالدولة متمسكة بضبط النفس وعدم االنجرار إىل العنف.. والقوات المسلحة لن تتهاون يف أداء واجباتها يف الحفاظ على األمن واالستقرار


