
زار محافظة عمران وتفقد أحوال المواطنني وجهود تطبيع األوضاع

رئيس الجمهورية: زيارتنا رسالة إىل شعبنا بأن عمران تنعم 
باألمن واالستقرار وعلينا اعتبار ما حدث درسًا من املاضي

عمران/ سبأ
قام األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
ملحافظة  تفقدية  بزيارة  أمس  صباح  الجمهورية 
املحافظة  أوضاع  عىل  كثب  عن  للوقوف  عمران 
عقب األحداث التي شهدتها خالل األيام املاضية.
محافظة  محافظ  استقباله  يف  كــان  حيث 
املجلس  عام  وأمني  شمالن  صالح  محمد  عمران 
العسكرية  املنطقة  وقائد  املخلوس  صالح  املحيل 
الحاوري  يحيى  محمد  الركن  اللواء  السادسة 
التنفيذي  واملكتب  املحلية  املجالس  وأعضاء 

واملشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية.
الحكومي  املجمع  مبنى  إىل  وصوله  ــور  وف
السلطة  قيادة  الرئيس  األخ  التقى  باملحافظة 
رئيس  نائب  بحضور  التنفيذي  واملكتب  املحلية 
املعلومات  وتقنية  االتــصــاالت  وزيــر  الـــوزراء 
الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء 
ومدير  االكــوع  محسن  عبدالله  الكهرباء  وزير 
عوض  أحمد  الدكتور  الجمهورية  رئاسة  مكتب 
بن مبارك ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور 
العامة  االشغال  ــر  ووزي العنيس  قاسم  احمد 

والطرق املهندس عمر عبدالله الكرشمي.
ويف اللقاء تحدث األخ الرئيس .. مشرياً إىل أن 
الشعب  أبناء  كافة  إىل  رسالة  تعد  الزيارة  هذه 
باألمن  تنعم  عــمــران  محافظة  ــأن  ب اليمني 
تطبيع  إعادة  خطة  لتنفيذ  وبداية  واالستقرار 
األوضاع يف املحافظة من خالل إعادة الخدمات يف 
التي ترضرت جراء األحداث  القطاعات  مختلف 
والصحة  واملياه  الكهرباء  وخاصة  شهدتها  التي 

والتعليم .
هادي  منصور  ربه  عبد  الرئيس  األخ  وأكــد 
رضورة تضافر كافة الجهود واالتجاه نحو البناء 
صفحة  وفتح  املــايض  صفحة  وطــي  والتنمية 
اليمني  الشعب  يكفي   » وقال  مرشقة..  جديدة 
رصاعات وحروبا ويكفي ماعاناه من ويالتها منذ 
50 عاماً حيث انها لم تثمر سوى املزيد من الدمار 

واملآيس وعرقلة مسرية التنمية».
الشعب  إن   » الجمهورية  رئيس  األخ  وأضاف 
والسالم  واالستقرار  األمــن  إىل  يتوق  اليمني 
عىل  املبني  الجديد  اليمن  بناء  صوب  والتوجه 

العدالة واملساواة والوئام بني كافة مكوناته».
الخليجية  املبادرة  أن  إىل  الرئيس  األخ  وأشار 
اليمن  أبناء  ارتضاه  الذي  للتوافق  ثمرة  كانت 
سبيالً للخروج إىل بر األمان عقب األحداث التي 

شهدتها اليمن عام 2011م .
الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  إن   » وقال 
املواجهة  وعدم  السالح  نزع  رضورة  عىل  أكدت 
مصلحة  وتغليب  الــواحــد  الشعب  أبناء  بني 

الوطن عىل ماعداها من مصالح كما انها رسمت 
ووضعت  الجديد  اليمن  ملستقبل  طريق  خارطة 
الحلول ملختلف قضاياه ومنها القضية الجنوبية 
القوى  مختلف  اتفقت  فقد  ولهذا  صعدة  وقضية 
بأن  املؤتمر  يف  املشاركة  واملكونات  ــراف  واألط
انها  بل  الحلول  تصنع  ال  السالح  ولغة  الرصاع 
تجلب معها املزيد من املعاناة ومضاعفة الجراح 

والفرقة والشتات».
ودعا األخ الرئيس النازحني من أبناء محافظة 
عمران إىل العودة إىل ديارهم بعد تطبيع األوضاع 
والحكومة  الدولة  أن  إىل  الفتاً   .. املحافظة  يف 

األساسية  الخدمات  إعادة  عىل  جاهدة  تعمل 
للمحافظة.

اتفاقا  هناك  أن  الجمهورية  رئيس  األخ  وأكد 
كافة  من  املحافظة  من  االنسحاب  عىل  كامال 
نفوذ  وبسط  املسلحة  والجماعات  ــراف  األط
تنفيذ  يف  بواجبها  املحلية  السلطة  وقيام  الدولة 

املشاريع الخدمية والتنموية.
وقال األخ الرئيس « هناك ثوابت وطنية يجمع 
توجهاتهم  بمختلف  الوطن  أبناء  كافة  عليها 
والنهج  والوحدة  الجمهوري  النظام  يف  متمثلة 
الديمقراطي ومخرجات الحوار الوطني الشامل 
لصنع  املنشودة  الوطنية  األهــداف  يحقق  بما 
كافة  املرشق..مطالباً  واملستقبل  األفضل  الغد 
السياسية  بالربامج  بالتنافس  واألطراف  القوى 
املجتمع  تفيد  التي  واالقتصادية  واالجتماعية 

واملواطنني».
وأضاف «علينا اعتبار ماحدث يف عمران درساً 
والعرب  الدروس  الجميع  منه  يستلهم  املايض  من 
جديدة  بصفحة  والبدء  الصفحة  هذه  وإغالق 
اليمن  بناء  صوب  الوطني  اإلجماع  مع  والسري 
خالل  من  الجميع  إليه  يتطلع  الــذي  الجديد 
تغيري منظومة الحكم لتواكب املتغريات الجديدة 
الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  عىل  املرتكزة 
الشامل وبما يحفظ حقوق كافة املواطنني ويحقق 

تطلعاتهم يف املساواة والعدالة والحكم الرشيد».
الدولة والحكومة ستويل  الرئيس أن  وأكد األخ 
مختلف  يف  كبرياً  اهتماماً  عمران  محافظة 

مليارات   ٥ تخصيص  تم  أنه  إىل  ..الفتاً  املجاالت 
العامة  واملمتلكات  املرافق  اعمار  إلعادة  ريال 

والخاصة التي ترضرت خالل األحداث األخرية.
بكلمة  تحدث  عمران  محافظة  محافظ  وكان 
التفقدية  زيارته  يف  الرئيس  باألخ  فيها  رحب 
املواطنني  أحـــوال  لتلمس  عــمــران  ملحافظة 
املبذولة  الجهود  عىل  كثب  عن  واالطــالع  فيها 
وتداعيات  ــار  آث ومعالجة  جراحها  لتضميد 
معتربا  مؤخرا..  شهدتها  التي  األحداث  وأرضار 
الرئيس  األخ  يوليه  ما  عىل  دليال  الزيارة  هذه 
متابعة  عىل  وحرصه  املحافظة  بهذه  اهتمام  من 

الحياة  تطبيع  بإعادة  للتعجيل  الحكومة  جهود 
فيها كما تعترب دعماً ودفعة قوية للجميع للعمل 

من أجل التنمية والبناء.
األخ  توجيهات  إىل  عمران  محافظ  ــار  وأش
رئيس  األخ  برئاسة  لجنة  بتشكيل  الرئيس 
والقضايا  املواضيع  مختلف  ملعالجة  ــوزراء  ال
التي تهم املحافظة عقب األحداث التي شهدتها 
التوجيهات  تنفيذ  أقرت  اللجنة  أن  إىل  الفتاً   ..
ومنها  واملعالجات  اإلجــراءات  من  عدد  واتخاذ 
انشاء وحدة تنفيذية من املختصني والفنيني من 
األرضار  لحرص  وذات  املعنية  الجهات  مختلف 
إعمار  بإعادة  املتعلقة  املهام  مجمل  وتنفيذ 

املناطق املترضرة.
خمسة  مبلغ  خصصت  اللجنة  أن  إىل  ولفت 
يف  اإلعمار  إلعــادة  أوىل  كدفعة  ريــال  مليارات 
والداخلية  الدفاع  وزيري  تكليف  وكذا  املحافظة 
وتشكيل  املحافظة  يف  االمنية  االوضاع  بتطبيع 
للحرص  املستويات  كافة  عىل  مختصة  لجان 
واملركزية  الخدمية  الجهات  وتوجيه  والتدقيق 
بالتنسيق مع مكاتبها يف املحافظة لرسعة العمل 
الكهرباء  خاصة  االساسية  الخدمات  اعادة  عىل 
مائة  تسيري  إىل  باإلضافة  واالتصاالت  واملياه 
املواد  من  عاجلة  إغاثية  مساعدة  حالة  الف 
هذه  أن  موضحاً  واإليوائية..  والعالجية  الغذائية 
املعالجات من شأنها أن تسهم يف إعادة األوضاع 

إىل طبيعتها.
ليست  الوطنية  املواقف  هذه  مثل  إن   » وقال 
غريبة عىل األخ الرئيس».. مثمناً جهوده وسعيه 
ينجو  ال  التي  والرصاعات  الفنت  إلخماد  الدؤوب 
اليمن إىل بر األمان من خالل  منها أحد وإخراج 
الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  تنفيذ 
والضامنة  للجميع  الراعية  هي  الدولة  باعتبار 

لحقوقهم».
عربوا  حيث  الحارضين  من  عدد  تحدث  كما 
لألخ  والتقدير  الشكر  عن  املحافظة  أبناء  باسم 
اهتمام  من  يوليه  وما  الزيارة  هذه  عىل  الرئيس 
محافظة  يف  طبيعتها  اىل  الحياة  عودة  لترسيع 
جهود  مع  للتعاون  استعدادهم  ..مؤكدين  عمران 

الدولة والحكومة يف هذا الجانب.
هادي  منصور  ربه  عبد  الرئيس  األخ  قام  كما 
مدينة  يف  تفقدية  بجولة  الجمهورية  رئيس 
املواطنني  أحـــوال  عــىل  اطلع  حيث  عــمــران، 
يف  ــاع  األوض تطبيع  إلعــادة  املبذولة  والجهود 
التي  األحداث  آثار  ومعالجة  املجاالت  مختلف 

شهدتها مؤخرا .

 زار معسكر اللواء التاسع مدرع المرابط يف محافظة عمران

الرئيس: قواتنا املسلحة واألمن صمام األمان ملسرية الوطن وأمنه واستقراره ووحدته
قام األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة أمس 
التاسع مدرع  اللواء  بزيارة تفقدية اىل معسكر 
املرابط يف محافظة عمران والقادم من محافظة 
املنطقة  قائد  استقباله  يف  كان  حيث  صعدة، 
الحاوري  محمد  اللواء  السادسة  العسكرية 

وقيادة اللواء وضباط وصف وأفراد املعسكر.
الزيارة  هــذه  أن  إىل  الرئيس  األخ  ــار  وأش
اللواء  ومنتسبي  املحافظة  أحوال  لتفقد  تأتي 
يف  الكبري  الــدور  عليهم  يعول  الذين  التاسع 
تثبيت األمن واالستقرار والحفاظ عىل الوطن 
ومكتسباته باعتبار القوات املسلحة هي الدرع 
القوات  أن  مؤكداً   .. ووحدته  للوطن  الحامي 
هم  امليامني  األبطال  ورجالها  واألمن  املسلحة 
واستقراره  وأمنه  الوطن  ملسرية  األمان  صمام 
الثورة  ظل  يف  تحققت  التي  ومكاسبه  ووحدته 

اليمنية والوحدة املباركة.
وقال « لقد برهن أبناء قواتنا املسلحة واألمن 
أنهم األوفياء للوطن ولثورته ووحدته ولنهجه 

الديمقراطي وثوابته ال يفرطون يف املبادئ وهم 
الحراس األمناء عىل أمن الوطن واملواطنني».

ملحافظة  زيارتي  إن   » الرئيس  األخ  وأضاف 
تأتي  واملسؤولني  الوزراء  من  عدد  مع  عمران 
يف إطار الجهود التي تبذل إلعادة األوضاع إىل 
والسكينة  واالستقرار  األمن  وتعزيز  طبيعتها 

العامة يف املحافظة».. الفتاً إىل أن قيادة املنطقة 
محافظة  مقرها  سيكون  السادسة  العسكرية 

عمران .
وتابع األخ الرئيس « إن األمن واالستقرار هو 
الغيظة  اليمن من صعدة إىل  أبناء  لكل  املطلب 
اجل  من  نعمل  وسنظل  عدن  إىل  الجوف  ومن 

تعزيز األمن واالستقرار والحفاظ عىل املكاسب 
الوطنية التي تحققت لشعبنا ولن نفرط فيها».

هادي  منصور  ربه  عبد  الرئيس  األخ  وأكد 
املسلحة مثلت خطوة  القوات  هيكلة  إعادة  أن 
القوات  وتحديث  تطوير  طريق  عىل  مهمة 
املستقبلية  للتطلعات  ومجسدة  املسلحة 

أبرز  حديثة  مدنية  دولــة  يف  الشعب  ألبناء 
عىل  حديثة  يمنية  مسلحة  قوات  بناء  معاملها 
إطار  يف  مهامها  تؤدي  ووطنية  علمية  أسس 

الدستور والقانون وباحرتافية عسكرية عالية.
للقوات  األعىل  القائد  الرئيس  األخ  ودعا 
املقاتلني  التاسع  اللواء  وأفراد  قيادة  املسلحة 
والحس  الدائمة  اليقظة  من  بمزيد  التحيل  إىل 
وروح  الصف  وحدة  وتعزيز  الرفيع  األمني 
أهمية  إىل  مشرياً  والشعب..  للوطن  االنتماء 
الجهود  تضافر  تستدعي  التي  املرحلة  هذه 
الوطنية املخلصة ملا فيه خري ومصلحة الوطن 

والشعب.
وقال « إن الشعب اليمني بمختلف مكوناته 
وأطيافه يعول عىل املؤسسة العسكرية واألمنية 
الوطنية  واملكتسبات  املواطنني  حماية  يف 
لتنفيذ  ــايس  وأس حقيقي  كضامن  والعمل 
الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات 
الوطني  لإلجماع  املشرتك  القاسم  تمثل  التي 

واملدخل الحقيقي لبناء اليمن الجديد».

لديارهم الــعــودة  إىل  النازحني  ونــدعــو  اإلعــمــار  إلعـــادة  ريــال  مليارات   5 تخصيص 
يكفي شعبنا ما عاناه من ويالت الحروب والصراعات منذ 50 عاما ولغة السالح ال تصنع الحلول

هناك اتفاق على انسحاب كافة الجماعات المسلحة من عمران وتمكني السلطات المحلية من واجباتها يف تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية

النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية ومخرجات الحوار ثوابت وطنية وعلى القوى السياسية التنافس عرب الربامج االجتماعية واالقتصادية
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المحافظ شمالن: زيارة 
رئيس الجمهورية ستشكل 
دفعة قوية للجميع من أجل 

التنمية والبناء

أبناء عمران يشكرون الرئيس 
هادي على زيارته ويثمنون 

اهتمامه بتسريع عودة الحياة 
إىل طبيعتها يف محافظتهم
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