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الرئيس يوجه بالتعامل الحازم مع قطاع الطرق
دعا فخامة األخ علي عبداهللا   

صالح رئيس الجمهورية القائد 
األعلى للقوات المسلحة السبت 
الى رفع اليقظة األمنية والتعامل بحزم 
مع الخارجين على القانون وكل من يفكر 

في المساس بأمن الوطن واستقراره.
وأكــد فخامة الرئيس خــالل ترؤسه 
اجتماعاً للقيادات العسكرية واألمنية أن 
القوات المسلحة واألمن ستظل الحارس 
الشعب ومكاسبه  األمــيــن لمنجزات 
وثوابته.. مشيراً الى اهتمام القيادة 
بتطوير قدرات أبناء المؤسسة العسكرية 
واألمنية وتعزيز الــقــدرات الدفاعية 

واألمنية للبالد.
وأشاد فخامة رئيس الجمهورية القائد 
األعلى للقوات المسلحة بالدور الذي 
يضطلع به أبناء القوات المسلحة واألمن 
في أداء المهام المناطة بهم في الحفاظ 
على أمن الوطن ووحدته واستقراره وما 

يقدمونه من تضحيات وعطاءات في 
سبيل أداء واجباتهم.

وكان االجتماع قد وقف أمام تطورات 
االوضاع الراهنة على الساحة الوطنية 
وتداعيات األزمة وانعكاساتها السلبية 
على حياة المواطنين في ضوء األعمال 
اإلرهابية والتخريبية والتقطع التي 
تقوم بها عناصر تخريبية وإرهابية 
خارجة على القانون بهدف زعزعة أمن 
الوطن واستقراره واإلضرار باالقتصاد 

الوطني.
كما ناقش االجتماع العديد من القضايا 
االمنية والعسكرية ودور القوات المسلحة 
واألمن في الحفاظ على األمن واالستقرار 
وسكينة المجتمع وكذا الجوانب المتصلة 
بمسيرة البناء والتحديث في المؤسسة 
وتعزيز قدراتها  واألمنية  الدفاعية 
األمن  على  الحفاظ  من  يمكنها  بما 

واالستقرار والمكاسب الوطنية.

رئيس الوزراء في جولة تشمل 
دول الخليج عدا قطر

أثناء لقائه مستشار أمين عام األمم المتحدة

بن دغر: المؤتمر متمسك بالمبادرة 
الخليجية وفقاً للدستور

بن عمر: يجب العودة للحوار للتوصل لحلول سلمية تعزز اِّـمارسة الديمقراطية

استقبل جاللة السلطان قابوس بن   
سعيد سلطان عمان أمس رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور علي محمد 
مجور عضو اللجنة العامة، الذي نقل لجاللته 
رسالة من أخيه فخامة األخ علي عبداهللا 
صالح رئيس الجمهورية، تتعلق بعالقات 
التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين 
الــجــاريــن وســبــل تعزيزها فــي مختلف 

المجاالت.
وتناولت الرسالة تطورات األوضاع على 

الساحة اليمنية في ظل األزمة الراهنة.
وعبر فخامة الرئيس في الرسالة عن تقدير 
اليمن للجهود المبذولة من قبل األشقاء في 
دول مجلس التعاون الخليجي ومنها سلطنة 
عمان الشقيقة في سبيل تجاوز هذه األزمة 
عبر المبادرة الخليجية، فضالً عن امتنان 
وشكر فخامته لهذه الجهود التي تسعى 
إلى حقن دماء اليمنيين وصون وحدة وأمن 

واستقرار اليمن.
وقد أكد السلطان قابوس على الحرص 
المشترك على توطيد العالقات األخوية 
بين البلدين والشعبين الشقيقين والدفع 

المستمر بها نحو آفاق أوسع وغايات أشمل 
تخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين.
وجدد السلطان قابوس موقف السلطنة 
الداعم ألمن واستقرار اليمن وصون وحدته، 
مشيراً في هذا الصدد إلى الرؤية الخليجية 
إلخـــراج اليمن مــن أزمــتــه الراهنة التي 
جسدتها المبادرة الخليجية والتي حظيت 

بموافقة األطراف السياسية إزاءها.
ــوزراء أمس جولة  هذا وقد بدأ رئيس ال
بزيارة سلطنة عمان،  استهلها  خليجية 
البحرين  ــة الكويت ومملكة  تشمل دول
واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، ينقل خاللها رسائل من فخامة 
رئيس الجمهورية إلى قادة دول مجلس 
التعاون تتعلق بالعالقات الثنائية بين اليمن 
وبلد كل منهم، وتطورات األوضــاع على 
الساحة الوطنية والجهود المبذولة لتجاوز 
األزمــة السياسية الراهنة، والتأكيد على 
حرص اليمن وقيادتها السياسية على انجاح 
المبادرة الخليجية لحل األزمة السياسية 
التي تمر بها اليمن وتغليب مصلحة الوطن 

ووضعه فوق كل اعتبار.

التقى الدكتور/ أحمد عبيد   
ــن الــعــام  ــي ـــر- األم ــن دغ ب
المساعد للمؤتمر أمس- جمال بن 
عمر- المستشار الخاص لألمين 
العام لألمم المتحدة بان كي- مون 
جرى خالله بحث التطورات على 
الساحة اليمنية وسبل الخروج من 
ــة السياسية التي تشهدها  األزم

بالدنا..
ــد الدكتور بــن دغــر تمسك  وأك
بتنفيذ  م  لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
بنود االتفاق الــواردة في المبادرة 
دستور  مــع  يتفق  بما  لخليجية  ا
الجمهورية اليمنية، مشيداً بالدور 
االيجابي المشرف لمجلس التعاون 
الخليجي إزاء أمن واستقرار بالدنا..

مستعرضاً محطات ومراحل الحوار 
بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه 
والتي وصلت إلى طريق مسدود 
نتيجة تعنت قيادات أحزاب اللقاء 
المشترك وتمترسها خلف مواقف 
وقضايا أعاقت مسيرة الحوار رغم 
كل التنازالت التي قدمها فخامة 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
وأعرب بن دغر عن أسفه الشديد 
للحال المأساوي الذي آلت إليه أحزاب 
اللقاء المشترك وذلــك من خالل 
التصعيد لألزمة وقطع الطرقات 

واالعتداء على الممتلكات العامة 
واستهداف رجال القوات المسلحة 
ــدة مــديــريــات في  ـــن فــي ع واألم
محافظات الجمهورية إضافة إلى 
ضرب أنابيب النفط والغاز لتأليب 

الشارع ضد النظام.
من جهته أكد مستشار أمين عام 
ــوف المجتمع  ــم المتحدة وق األم
ــى جــانــب وحـــدة وأمــن  ــي إل ــدول ال
واستقرار اليمن وتقديم المزيد من 
الدعم المطلوب لمكافحة اإلرهاب 
ومالحقة تنظيم القاعدة الذي أصبح 
يشكل خطراً كبيراً على اليمن خاصة 
والشرق األوسط واألمن الدولي.. 
ودعا إلى بذل المزيد من الجهود بين 
اطراف النزاع باليمن للعودة لطاولة 
الحوار وتقريب وجهات النظر بما 

يكفل نزع فتيل األزمة الراهنة.
ــد ممثل األمين العام على  وأك
ضرورة الحوار المستمر والتواصل 
مع جميع األطـــراف للتوصل إلى 
حلول سلمية  تلبي تطلعات الواقع 
السياسي وتعزز من ممارسة العملية 

الديمقراطية.
حضر اللقاء براتيبا مهتا الممثل 
المقيم لبرنامج األمــم المتحدة 
لإلنماء بصنعاء والدكتور/ مجيب 
ــرة  ــدائ ــي نــائــب رئــيــس ال ــس اآلن
السياسية والدكتور بريك مدير 

مكتب األمين العام المساعد..

التقاه نائب الرئيس في حفل تنصيب رئيس جيبوتي

الرئيس السوداني يؤكد موقف بالده الداعم 
ألمن واستقرار ووحدة اليمن

استقبل فخامة الرئيس حسن البشير   
رئيس جمهورية السودان أمس بمقر 
إقامته في جيبوتي األخ المناضل عبدربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين العام في 
إطار زيارتهما لجمهورية جيبوتي لحضور مراسم 
تنصيب فخامة الرئس اسماعيل عمر جيلة لفترة 
رئاسية جديدة بعد فوزه في االنتخابات الرئاسية 

التي شهدتها جيبوتي في أبريل الماضي.
وجرى خالل اللقاء مناقشة القضايا والموضوعات 
المتصلة بالعالقات األخوية ومجاالت التعاون 
الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق 
تعزيزها وتطويرها إضافة إلى مناقشة التطورات 

على الساحة االقليمية ذات االهتمام المشترك.
ونقل نائب الرئيس تحيات فخامة األخ علي 
عبداهللا صالح رئيس الجمهورية وأمنياته الطيبة 

للرئيس السوداني عمر البشير.
من جانبه حمل الرئيس البشير نائب رئيس 
الجمهورية نقل أزكــى التحيات ألخيه فخامة 
الرئيس علي عبداهللا صالح وتمنياته بتجاوز األزمة 
الراهنة وبما يحافظ على أمن واستقرار ووحدة 

اليمن.

وقــال نائب الرئيس: إنه سيقوم بعد زيارة 
جيبوتي بزيارة إلى جمهورية تركيا الصديقة 
للمشاركة في  أعمال مؤتمر التنمية للدول النامية 
والــذي سينطلق في مدينة اسطنبول اليوم.. 

وأعرب نائب الرئيس عن أمله في أن يحقق هذا 
المؤتمر الغايات المنشودة منه وبما ينعكس 
بالثمار االيجابية على اقتصاديات الدول النامية 

ومنها اليمن.

بن دغر:استقالة الرئيس لن تتم قبل إزالة 
كل أسباب التوتر السياسي واألمني  

:لننظر بأمل إلى المستقبل  وأردف قائالً
ونقول بأن هناك إمكانية حقيقية أمام القوى 
السياسية الفاعلة في الساحة للوصول إلى 
اتفاق، ومبادرة األخــوة في الخليج شكلت 

األرضية المناسبة لهذا االتفاق.
وأضاف: صحيح أن هناك قوى متطرفة في 
المشترك تدفع باألمور إلى حافة الهاوية، وهي 
قوى المصلحة لها في الوصول إلى أي اتفاق 
وطني وستعمل بقدر اإلمكان على تعطيل 
أي اتجاه للوفاق، ومع ذلك فنحن نراهن على 
الخيرين من أبناء الوطن في األحــزاب التي 
تشكل اللقاء المشترك، ونراهن على الطيبين 
المخلصين من التكتالت األخرى وأيضاً من 
الشباب الذين سيغلبون مصالح الوطن العليا 

على كل مصلحة أخرى .
وأوضح بن دغر أن المؤتمر أيد كل مبادرات 
الرئيس للخروج من األزمة وكانت مبادرات على 
قدر كبير من المسئولية، والمرونة في التعاطي 
مع التطورات، كان هم الرئيس علي عبداهللا 
صالح دائماً هو الحفاظ على البالد موحدة آمنة 
ومستقرة، لكن األخوة في المشترك كانوا مع 
كل مبادرة يصعدون من مطالبهم ويرفعون 

سقوفهم السياسية .
وحول المبادرة الخليجية قال الدكتور بن 

ــوة  ــادرة األخ ــب ــر :م دغ
فــي الــخــلــيــج كما 
في  نحن  نقرأها 
الــمــؤتــمــر، وكما 
يقرأها أي منصف 
ــد ذهــبــت  ــاي ــح م
ـــى مـــا ذهبنا  إل
ـــه، صحيح  ـــي ل إ
ــا  ــه ت أن خــطــوا
كانت  لمقترحة  ا
محل آخذ وعطاء، 
وحتى رفض من 
 ، ك لمشتر ا قبل 

وما زالت بعض قواهم المتطرفة ترفضها 
جملة وتفصيال .

مشيرا إلى أن المبادرة الخليجية لها مكونان 
رئيسيان، مكون المبادئ األساسية ومكون 
ئ  د للمبا لنسبة  با و ية  لتنفيذ ا ت  ا لخطو ا
األساسية نقول بوضوح أن الهدف من المبادرة 
هو الحفاظ على اليمن موحدة وآمنة ومستقرة، 
وأن تؤدي الحلول إلى اتفاق يلبي طموحات 
الشعب اليمني في التغيير واإلصــالح، مع 
ضمان انتقال آمن وسلس للسلطة تجنب البالد 
االنزالق في الفوضى والعنف وأن تلتزم كافة 
األطراف بإزالة عناصر التوتر السياسي واألمني 

وأن تكف كل األطــراف عن المتابعة 
والمالحقة بعد االتفاق.

وأضاف: وهذه المبادئ واضحة بما فيه 
الكفاية ال تحتاج إلى تفسير فأي اتفاق 
ال يبقي اليمن موحداً ويجنب البالد 
الفوضى ويزيل عناصر التوتر 
قبل حــدوث عملية 
االنــتــقــال اليكون 
مـــلـــزمـــاً ألحــــد.. 
المؤتمر  نحن في 
ــذه  ــه ــك ب ــس ــم ــت ن
الــمــبــادئ كأساس 

للخطوات الالحقة.
وأكد األمين العام 
المساعد للمؤتمر 
فــي حـــوار نشرته 
اســـبـــوعـــيـــة ٢٦ 
سبتمبر ضرورة أن 
يتم تنفيذ المبادرة 
بحسب تسلسلها وقال :البد ان نلتزم بتنفيذ 
خطواتها بحسب تسلسلها فاستقالة رئيس 
الجمهورية على سبيل المثال لن تتم قبل 
إزالة كل أسباب التوتر السياسي واألمني وال 
يمكن للرئيس أن يترك الرئاسة وهناك خطر 
حقيقي يهدد وحدة البالد، وأمنها، وال أظن 
بأن مواطناً عاقالً حريصاً على بلده سيطالبه 
بشيء من هذا القبيل، وأظن أن غالبية ساحقة 
في المجتمع سوف تؤيد هذا الموقف باختصار 
إزالة أسباب التوتر تسبق كل خطوة الحقة 
عليها وهي باختصار االعتصامات والتمرد 
العسكري والتقطعات والتمرد الحوثي والحراك 

االنفصالي واإلرهاب .

أكد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام  
انه ليس في مقدور أحد أن يتكهن بما ستذهب إليه 
األمور إذا ظل المشترك على ذات المواقف غير المسئولة 

تجاه الوطن.


