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رئيس الجمهورية: املؤتمر هو ركزية وطنية مهمة يتسم بالوسطية والروح الوحدوية
التقى باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بحضور الراعي واإلرياين

 صنعاء / سبأ
أكد األخ الرئيس عبدربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية أن املؤتمر الشعبي العام 
هو ركيزة وطنية مهمة جداً وذلك من خالل 
ونهج  سياسية  حركة  من  عنه  عرف  ما 
وسطي يتسم بالروح الوطنية والوحدوية 
من اجل الحفاظ عىل امن واستقرار ووحدة 

اليمن.
وقال األخ الرئيس خالل لقائه باللجنة 
بحضور  العام  الشعبي  للمؤتمر  العامة 
رئيس مجلس النواب يحيى عيل الراعي 
الدكتور  الجمهورية  رئيس  ومستشار 
عبدالكريم اإلرياني: " خرجنا من الحوار 
وكانت  النظري  منقطع  بنجاح  الوطني 
اىل  جنحت  التي  الوحيدة  الدولة  اليمن 
السلم والحوار وترك السالح جانبا وعدم 
تعريض اليمن للتشظي والحرب واملخاطر 
الخليجية  املبادرة  أساس  عىل  وحققت 

املتغريات السلمية وأنجزت خطوات فعالة 
نحو املستقبل املأمول ".

ونوه رئيس الجمهورية بأن مايجري يف 
املنطقة خصوصا يف سوريا والعراق ربما 
عكس ذلك نفسه عىل اليمن .. مشريا إىل 
ان ما يجري يف ليبيا وسوريا والعراق يمثل 
اجندات هدامة تهدد األمن واالستقرار يف 
هذه الدول ونحن يف اليمن ربما هناك من 
ال يريد ان نستكمل مشوار النجاح العظيم 
لتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل 
الذي مثل أفضل تظاهرة حديثة شهدها 

اليمن يف تاريخه املعارص .
مليشيات  وصول  الرئيس  االخ  واعترب 
الحوثي املسلحة اىل صنعاء واحتالل وتدمري 
بعض املنازل واملرافق الحكومية ومحاولة 
محارصة املعسكرات واملخيمات املسلحة 
بميليشياتهم التي يجلبونها من كل مكان من 
اجل محارصة صنعاء عمال ال مربر له وإنما 

األمن  الخروج  مستحقات  من  هروب  هو 
باليمن اىل بر األمان وعدوان عىل العاصمة 
التي تمثل اليمن كله، فصنعاء يقطنها سكان 
من جميع املحافظات من أقىص اليمن إىل 
أقصاه، من شماله إىل جنوبيه ومن رشقيه 
إىل غربه وال يجوز أن تتعرض لهذا العدوان 

فهو عدوان عىل اليمن كله.
وأكد االخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
أيضاً ان محاوالت كبرية وحديثة قد جرت 
الحتواء املوقف مع جماعة الحوثي ومن 
ال  الذي  والصدام  االنفجار  تحايش  اجل 
املحاوالت  تلك  أوىل  وكانت  واليذر  يبقي 
اللجنة الوطنية الرئاسية التي انبثقت من 
اللقاء الوطني املوسع بإجماع كل القوى 
الوطنية وأحزاب ومجالس النواب والشورى 
والشباب واملرأة ومنظمات املجتمع املدني 
بكل أطيافها ومشاربها وبذلت أقىص الجهود 
مع الحوثيني وذهبت اىل صعدة للحوار ملدة 

تزيد عن ثالثة ايام وعادت بخفي حنني إال 
من االستياء الذي أظهره رئيس وجميع 

أعضاء اللجنة .
من  جملة  الرئيس  االخ  واستعرض 
واملباحثات  واالتصاالت  املوضوعات 
واللقاءات مع جماعة الحوثيني والتي لم 
باملليشيات  صنعاء  لتفاجئ  بجديد  تأت 
بمختلف  واملدججة  املسلحة  الحوثية 
والثقيلة  واملتوسطة  الخفيفة  األسلحة 
وهي ترضب هنا وهناك يف هذا الشارع او 
ذاك ومثل االعتداء عىل محطة التلفزيون 
الوطنية ابشع ترصف همجي تتعرض له 

هذه املؤسسة الوطنية .
وشدد االخ الرئيس عىل الخيار األسلم 
وفقا ملا تم مع جمال بن عمر مع رضورة 
عن  الدفاع  اجل  من  الوطني  االصطفاف 
صنعاء الجمهورية والوحدة والديمقراطية 

والحوار الوطني .

وتناول االخ الرئيس جملة من املعطيات 
االخرى واملستجدات يف املشهد اليمني.

وأكد ان دور املؤتمر الشعبي حيوي جداً 
بدون تسويف، مشددا عىل ان املؤتمر يمثل 
رمانة امليزان يف العمل الوطني وهو ماعرف 

عنه منذ زمن طويل.
النواب  مجلس  رئيس  االخ  تحدث  وقد 
األمني العام املساعد للمؤتمر يحيى عيل 
الراعي فأعرب عن الشكر والتقدير لألخ 
رئيس  هادي-  منصور  عبدربه  الرئيس 
الجمهورية عىل هذه الدعوة وأكد الوقوف 

القوي والحازم اىل جانب االخ الرئيس.
وقال: أصدرنا بياناً يؤكد وقوفنا اىل جانب 
الرشعية الدستورية يف كل مايهم الدفاع عىل 
مكتسبات الثورة والوطن من اجل صيانة 
الدماء الربيئة والتصدي ملحاولة اقتحام 
عاصمة  تمثل  صنعاء  باعتبار  صنعاء 

الجمهورية اليمنية .

وقال مخاطبا االخ الرئيس: نحن يا فخامة 
االخ الرئيس يدك اليمنى وعلينا ترحيل اي 
خالفات ومواجهة التحديات القائمة التي 
صنعاء  العاصمة  وليس  كله  اليمن  تهدد 
حتى الندخل يف الكابوس الذي يريدون لنا 
ان ندخل فيه وما يستوجب ذلك من موقف 
وطني حازم وأن نكون يدا واحدة وال نسمح 

أن تتحول صنعاء اىل دمشق .
واضاف ":دعونا يف البيان كافة األطراف 
السياسية والقوى االجتماعية ومنظمات 
املجتمع املدني يف الساحات الوطنية اىل 
فيما  والتنسيق  والفعال  الرسيع  التحرك 
بينها من اجل التصدي للتحديات والعمل 
من اجل املخارج السلمية ووضع حد لالزمة 
الراهنة واملتفاقمة وإسكات أصوات املدافع 
ولغة العنف والدم وتفويت الفرصة عىل أي 
أطراف مرتبصة تسعى للزج باليمن يف اتون 

الحرب األهلية املدمرة.

وزير النفط يرأس اجتماع الشركة 
اليمنية للغاز الطبيعي املسال يف باريس

الدفاع واألركان والهندسة 
العسكرية تنعي املقدم نبيل رسام

باريس / سبأ
يف  أمس  الكاف  الرشيد  حسني  واملعادن  النفط  وزير  رأس 
العاصمة الفرنسية باريس اجتماع الرشكة اليمنية للغاز الطبيعي 

املسال.
وناقش االجتماع سري العمل يف الرشكة واملرشوع والخطط 

املستقبلية .
ويعقد اجتماع الرشكة بصفة دورية كل ثالثة أشهر يف بلد من 
البلدان املساهمة يف مرشوع الغاز الطبيعي املسال بحضور ممثيل 
الرشكاء يف املرشوع رشكات توتال الفرنسية والرشكة اليمنية 
للغاز والهيئة العامة للتأمينات واملعاشات اليمنية ورشكة هنت 
االمريكية ورشكات آس كي وهيونداي وكوجاز الكورية الجنوبية.

صنعاء/ سبأ
نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة ودائرة 
الهندسة العسكرية املقدم نبيل احمد عيل رسام الذي وافته 
املنية أثناء أدائه للواجب بدائرة الهندسة العسكرية أمس األول 
الجمعة عن عمر ناهز الـ44 عاماً قىض معظمه يف خدمة الوطن 

يف مجال القوات املسلحة.
وأشار بيان النعي إىل أن الفقيد كان من الضباط املتفانني 

واملتميزين يف تنفيذ املهام والواجبات العسكرية.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، واسكنه فسيح 
جناته، وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه 

راجعون".

وزير الزراعة يطلع على سري العمل بمحطة الحجر النباتي بميناء الحديدة
 / يحي كرد

اطلع أمس وزير الزراعة والري املهندس 
فريد احمد مجور ومعه رئيس هيئة تطوير 
تهامة الدكتور عبد السالم الطيب عىل سري 
النباتي  الحجر  بمحطة  الرقابي  العمل 
الوزير  وطاف  الحديدة  محافظة  بميناء 
يتم  الذي  املخترب  ومنها  املحطة  بأقسام 
الالزمة  املخربية  الفحوصات  إجراء  فيه 
عىل كافة أنواع الحبوب والبذور واألعالف 
والخرضوات والفواكه واألسمدة واملبيدات 
الحرشية الواصلة لبالدنا عرب ميناء الحديدة 
بهدف التأكد من صالحيتها وسالمتها قبل 
السماح لها بالدخول إىل األسواق اليمنية.  

وخالل الزيارة استمع الوزير من املهندس 
الحجر  محطة  مدير  الحمادي  ماجد 
النباتي بميناء الحديدة إىل رشح مفصل 
عن سري العمل باملحطة والفحوصات التي 
تقوم بها عىل الحبوب بأنواعها واألعالف 
الزراعية  الحرشية  واملبيدات  واألسمدة 
ومنها  املحطة  تواجه  التي  والصعوبات 
عدم توفري املحاليل املخربية ملخترب املحطة 
والقرطاسية واملياه وغريها من اإلمكانيات 
وزير  مطالبا  املحطة.  إليها  تفتقر  التي 
الزراعة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه 
املحطة حتى تقوم بدورها الرقابي عىل أكمل 

وجه.
وأكد الوزير مجور عىل الدور واألهمية 

بميناء  النباتي  الحجر  ملحطة  الكبرية 
املنتجات  كافة  عىل  الرقابي  الحديدة 
الزراعية الغذائية املستوردة إىل بالدنا ومنها 
والفواكه  والخرضوات  والبذور  الحبوب 
الحرشية  واملبيدات  واألسمدة  واألعالف 
وصالحيتها  سالمتها  من  التأكد  بهدف 
وشدد  والزراعي.  اآلدمي  لالستخدام 
الوزير عىل رضورة التزام املحطة باستكمال 
عند  الفواكه  بتعقيم  الخاصة  اإلجراءات 
اليمنية. مؤكدا عىل  دخولها إىل األسواق 
أن الوزارة ستعمل عىل تذليل وحل كافة 
املشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه 
املحطة بميناء الحديدة حتى تقوم بأداء 

دورها الرقابي بالشكل املطلوب منها.     

رئيس مجلس الشورى يعزي أسرتي األصنج وضبعان
صنعاء / سبأ

الشورى  مجلس  رئيس  بعث 
عيل  محمد  عبدالرحمن  األخ 
عثمان برقية عزاء ومواساة إىل 
األسبق  الخارجية  وزير  أرسة 

عبدالله عبداملجيد األصنج.
أدوار  عىل  الربقية  يف  وأثنى 
االستعمار  مواجهة  يف  الفقيد 

النقابي  ونشاطه  الربيطاني، 
ثم  االستقالل،  قبل  والحزبي 
السيايس  املجال  يف  بصمته 
واالقتصادي والدبلومايس عىل 
مدى سنوات عمله أثناء سنوات 

التشطري.
مجلس  رئيس  بعث  كما 
ومواساة  عزاء  برقية  الشورى 

إىل كهالن أحمد حسني ضبعان 
وإخوانه يف وفاة والدهم أحمد 
بدور  منوها  ضبعان..  حسني 
مراحل  أثناء  النضايل  الفقيد 
عن  فضال  الثورة  عن  الدفاع 
لعدة  محافظاً  اإلداري  عمله 
محافظات، ومشاركته السياسية 
الفاعلة قبل وبعد الوحدة املباركة 

االجتماعية  مكانته  جانب  اىل 
البارزة.

وابتهل رئيس مجلس الشورى 
يف الربقيتني إىل الله العيل القدير 
بواسع  الفقيدين  يتغمد  بأن 
الرحمة والغفران ويلهم أهلهما 

وذويهما الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.


