
ــرى ــق أخ ــاء إىل دمش ــول صنع ــأن تتح ــمح ب ــن نس ــس .. ول ــب الرئي ــزم إىل جان ــوة وح ــف بق ــر يق ــي: املؤتم الراع
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التحرر من االستبداد واالستعامر ومخلفاتهام وإقامة حكم أهداف الثورة اليمنية
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحامية البالد 
وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفع مستوى الشعب اقتصادياً 
واجتامعياً وسياسياً وثقافياً.

إنشاء مجتمع دميقراطي تعاوين عادل مستمد 
أنظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق 
الوحدة العربية الشاملة.

احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظامت الدولية والتمسك مببدأ الحياد االيجايب وعدم 
االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم. 123456
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"الرتبية" تعلق الدراسة يف مدارس 
أمانة العاصمة حتى إشعار آخر

 /عبدالواحد البحري 
ــدارس العاصمة  ــة يف جميع م ــم الدراس ــة والتعلي ــت وزارة الرتبي علق

ابتداًء من اليوم االحد 21/ سبتمرب الجاري  .
أوضح ذلك الدكتور عبدالرزاق األشول – وزير الرتبية والتعليم، مشريا 
ــهدها  ــورة " إىل أن األوضاع وأحداث والعنف التي تش ــح لـ "الث يف ترصي
ــة ملختلف  ــوزارة تعلن تعليق الدراس ــة صنعاء ال ــم أحياء العاصم معظ
ــاء ابتداء من اليوم  ــية ويف جميع مدارس العاصمة صنع املراحل الدراس
ــاف األخ الوزير أن  ــعار آخر.. وأض ــبتمرب الجاري حتى إش ــد 21 س االح

التعليق يخص طالب وطالبات مدارس العاصمة صنعاء فقط .   

مجلس الشورى يدعو إىل وقف إطالق 
النار ويستنكر نقض مساعي التهدئة

صنعاء/سبأ
ــورى  ــس مجلس الش ــا رئي دع
ــيل  ع ــد  محم ــن  عبدالرحم األخ 
ــة  ــس كاف ــاء املجل ــان وأعض عثم
ــالق النار يف العاصمة  إىل وقف إط

صنعاء.
ــم  ــان صادر باس ــن يف بي معربي
ــفهم لتدهور  املجلس عن بالغ أس
ــة  العاصم يف  ــة  األمني ــاع  األوض
ــزوح  ن إىل  أدت  ــي  والت ــاء،  صنع
ــاكنهم  ــن مس ــني م ــض املواطن بع
ــذي  ــلح ال ــرصاع املس ــع ال يف مواق
يف  ــبب  يتس ــزال  ي وال  ــبب  تس
سقوط عدد من الضحايا املدنيني 

األبرياء.
ــزاء  الع ــص  خال ــن  ع ــربوا  ع ــا  كم
ــك  وكذل ــا،  الضحاي ألرس  ــاة  واملواس
ــن ال يزالون  ــع املواطنني الذي التضامن م

يف مساكنهم.
ودعا البيان الجهات املعنية إىل 
ــني وتأمني حياتهم  حماية املواطن

بتجنيبهم تلك املواجهات.
ــاء مجلس  ــه رئيس و اعض ونب

ــورى يف البيان إىل مضاعفات  الش
ــاالت  املج ــىل  ع ــات  املواجه
ــة،  الحيوي ــد  والصع ــانية  اإلنس
ــب  ــد تصع ــار ق ــا آث ــم عنه إذ تنج
ــذه األوضاع  ــل ه ــا يف ظ مواجهته
الصعبة، بل يضيف أزمات جديدة 
ترصف الجهود عن تلبية تطلعات 
ــتقرار،  واالس ــن  األم إىل  ــعب  الش
ــة  ــات املرحل ــتجابة ملتطلب واالس
ــة االختالالت  ــة ومعالج االنتقالي

الحالية..
ــاعي  مس ــض  نق ــتنكروا  واس
ــوب  ــال ص ــه األفع ــة بتوج التهدئ
تصعيد املوقف بشكل مريب طال 
املباني واملؤسسات الحكومية بما 
ــة التلفزيون  ــى مؤسس ــا مبن فيه

تحت غطاء ردود األفعال.
ــد  تصعي ان  إىل  ــان  البي ــار  واش
ــاً عن  ــاً واضح ــد انحراف ــف يع املوق
ــة  ــية برئاس ــود القيادة السياس جه
األخ عبدربه منصور هادي الحتواء 

املوقف وحل األزمة الراهنة..
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صنعاء/ سبأ
ــس الجمهورية برقية  ــور هادي - رئي ــس عبدربه منص ــث األخ الرئي بع
ــاة إىل إبراهيم حمود الظرايف وأحمد عبدالله الظرايف ومحمد  عزاء ومواس
ــايض العالمة حمود  ــك يف وفاة الق ــرايف وجميع آل الظرايف وذل ــي الظ يحي
عبدالله الظرايف بعد حياة حافلة بالعمل يف مختلف املواقع اإلدارية والتي 

كان آخرها مدير عام مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة ذمار..

كما بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية 
ــني ضبعان وذلك يف وفاة  ــاة إىل كهالن أحمد حس برقية عزاء ومواس

والده الشيخ أحمد حسني ضبعان محافظ الجوف األسبق.
وأشار األخ الرئيس يف برقيته إىل أدوار الفقيد يف الدفاع عن الثورة والجمهورية 
ومشاركته يف فِكّ الحصار عن العاصمة صنعاء وكذا إسهاماته وعطائه الوطني يف 

مختلف املواقع واملناصب التي تقلدها..

رئيس الجمهورية يعزي يف وفاة القاضي العالمة 
حمود الظرايف ويف استشهاد املهندس عقالن

.. ويعزي يف وفاة محافظ الجوف األسبق ضبعان 
ويف وفاة الحاج مهدي والعالمة الرضي

ــور، هادي-  ــس عبدربه منص ــد االخ الرئي اك
ــيات  ميليش ــول  وص أن  ــة،  الجمهوري ــس  رئي
ــاء واحتالل وتدمري  ــلحة اىل صنع الحوثي املس
ــة  ــة ومحاول ــق الحكومي ــازل واملراف ــض املن بع
ــلحة  املس ــات  واملخيم ــكرات  املعس ــارصة  مح
ــن كل مكان من  ــياتهم التي يجلبونها م بميليش
ــه وإنما  ــل ال مربر ل ــارصة صنعاء عم ــل مح اج
ــتحقات الخروج اآلمن باليمن  هو هروب من مس
ــىل العاصمة التي تمثل  اىل بر األمان وعدوان ع

اليمن كله. 
ــدد االخ الرئيس عىل الخيار األسلم وفقا  وش
ــم مع جمال بن عمر مع رضورة االصطفاف  ملا ت
الوطني من اجل الدفاع عن صنعاء الجمهورية 

والوحدة والديمقراطية والحوار الوطني .
وقال  االخ الرئيس خالل لقائه امس باللجنة 
ــام بحضور رئيس  ــعبي الع العامة للمؤتمر الش
ــار  ــواب يحيى عيل الراعي ومستش مجلس الن
رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم اإلرياني: 
ــرت الحتواء  ــاوالت كبرية وحثيثة قد ج ان مح

ــن اجل تحايش  ــف مع جماعة الحوثي وم املوق
االنفجار والصدام الذي ال يبقي وال يذر .

ــن  م ــة  جمل ــس  الرئي االخ  ــتعرض  واس
املوضوعات واالتصاالت واملباحثات واللقاءات 
ــأت بجديد  ــي لم ت ــني والت ــة الحوثي ــع جماع م
ــيات الحوثية املسلحة  لتفاجأ صنعاء بامليليش
ــة  الخفيف ــلحة  األس ــف  بمختل ــة  واملدجج
ــا وهناك  ــة وهي ترضب هن ــطة والثقيل واملتوس
ــداء عىل  ــل االعت ــارع او ذاك .. ومث ــذا الش يف ه
محطة التلفزيون الوطنية ابشع ترصف همجي 

تتعرض له هذه املؤسسة الوطنية .
ــن املعطيات  ــة م ــس جمل ــاول االخ الرئي وتن

االخرى واملستجدات يف املشهد اليمني.
ــوي جداً  ــعبي حي ــر الش ــد ان دور املؤتم وأك
ــر يمثل  ــىل ان املؤتم ــددا ع ــويف، مش بدون تس
رمانة امليزان يف العمل الوطني وهو ماعرف عنه 

منذ زمن طويل. 

التقى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأشاد بنهجه الوسطي وروحه الوطنية والوحدوية

ــاف الوطني ــرورة االصطف ــع ض ــلم م ــار األس ــو الخي ــر ه ــال بنعم ــع جم ــم م ــا ت م
ــي الوطن ــوار  ــة والح ــدة والديمقراطي ــة والوحــ الجمهــوري ــاء  ــن صنعــ ــاع ع للدف

ــس: العدوان على صنعاء عدوان على اليمن كله الرئي

صنعاء/ سبأ
ــاعد أمني عام األمم  أعلن مس
ــاص  الخ ــاره  ومستش ــدة  املتح
ــاء امس  لليمن جمال بنعمر مس
ــاورات مكثفة مع  ــد مش ــه وبع أن
ــية، بما  جميع األطراف السياس
ــار الله، تم التوصل إىل  فيها أنص
ــة الحالية يف  ــل األزم ــاق لح اتف

اليمن بناء عىل مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني.

ــح  ترصي يف  ــر  بنعم ــال  وق
ــائل االعالم :" إن التحضري  لوس
ــع االتفاق "،  ــار لرتتيبات توقي ج
ــكل  ــرياً إىل أن االتفاق سيش مش
ــرية  بمس ــع  تدف ــة  وطني ــة  وثيق
ــخ  وترّس ــلمي،  الس ــري  التغي

ــة واألمن  ــة الوطني ــدأ الرشاك مب
واالستقرار يف البالد.

ــي  األمم ــوث  املبع ــت  ولف
ــالً  ــوا طوي ــني عان إىل أن اليمني
ــال، مبدياً  ــف واالقتت العن ــن  م
ــتمرار إراقة الدماء،  ــفه الس أس
ــىل  ــق ع ــد التواف ــاً بع خصوص
ــة يف مؤتمر  ــات تاريخي مخرج

الحوار الوطني.
ــت حان  ــر أن الوق ــد بنعم وأك
ــح الضيقة،  ــاوز املصال اآلن لتج
وتغليب املصلحة العليا، والعمل 
بمسؤولية عىل تنفيذ مخرجات 
ــاء  ــي وبن ــوار الوطن ــر الح مؤتم
ــق  تواف ــي  الت ــدة  الجدي ــة  الدول

عليها اليمنيون.

بنعمر يعلن التوصل إلتفاق لحل األزمة الراهنة يف اليمن وفقًا ملخرجات الحوار

صنعاء/ سبأ
ــاء أمس  ــة العليا مس ــدرت اللجنة األمني أص

البيان التايل:
ــن  الراه ــي  األمن ــف  املوق ــتجدات  ملس ــراً  نظ
ــالمتهم..  وحرصاً عىل أمن املواطنني ولضمان س
ــر التجوال من  ــررت اللجنة األمنية العليا حظ ق

ــاعة الـ6 صباحاً  ــاعة الـ9 مساء وحتى الس الس
ــعار آخر يف عدد  ابتداء من هذه الليلة وحتى إش
من املناطق التي تشهد عمليات عسكرية وأمنية 

بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وهي:
ــي مذبح -3 حي ذهبان  ــمالن 2 - ح -1 حي ش

-4 قرية ضالع.

ــا التخاذ هذه  ــة العلي ــف اللجنة األمني وتأس
ــي أملتها الرضورة واملصلحة العامة  الخطوة الت
آملة من جميع املواطنني يف هذه املناطق االلتزام 
بالبقاء يف منازلهم خالل الفرتة املحددة لضمان 
سالمتهم وحتى ال يعرضون أنفسهم أو حياتهم 

للخطر .

ــق املواجهات  ــر حظر التجوال يف مناط ــة العليا" تق "األمني
بالعاصمة صنعاء من ٩ مساًء وحتى ٦ صباحا
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ربما هناك من ال يريد لليمن أن يستكمل مشوار نجاحه العظيم لتطبيق مخرجات الحوار الوطني
األمان بر  إىل  باليمن  الخروج  استحقاق  من  هروب  هو  للعاصمة  وحصار  عدوان  من  الحوثي  مليشيات  به  تقوم  ما 


