
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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منصور  عبدربه  األخ   أشاد 
الجمهورية,  رئيس  هادي, 
املتميزة  الدبلوماسية  بالجهود 
التي بذلها سفري جمهورية فرنسا 
فرانك جيليه مع زمالئه سفراء 
والراعية  الداعمة  العرش  الدول 
وآليتها  الخليجية  للمبادرة 

التنفيذية املزّمنة.
لدى  الرئيس  األخ  وقال 
استقباله جيليه وذلك بمناسبة 
انتهاء فرتة عمله يف اليمن : "نحن 
رشيكا  فرنسا  جمهورية  نعترب 
وتجمع  اليمن  مع  اسرتاتيجيا 
املصالح  من  الكثري  البلدين 
االقتصادية واالستثمارية واألمنية 
الصداقة  إطار  يف  والسياسية 

التاريخية بني اليمن وفرنسا".
السفري  الرئيس  األخ  وحمل 
جيليه تحياته وتقديره اىل الرئيس 
فرانسوا هوالند ووزير خارجيته 
وتمنى للسفري التوفيق والنجاح 

يف مهامه املقبلة .
من جانبه عرب السفري فرانك 
جيليه عن تقديره العايل لجهود 
الرئيس عبدربه منصور هادي 
املبادرة  برتجمة  يتعلق  ما  يف 
التنفيذية  واليتها  الخليجية 
املرحلة  إنجاح  و املزمنة 
تفاصيلها  بكل  االنتقالية 

واستحقاقاتها..

ثمن األخ عبدربه منصور هادي, 
دول  مواقف  الجمهورية,  رئيس 
مجلس التعاون الخليجي ودعمها 
املتواصل لليمن يف مختلف الظروف 
ومساعدتها لتنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل التي أجمعت 
عليها كافة املكونات والتي من شأنها 
رسم معالم مستقبل اليمن الجديد 
ودولته الحديثة املبنية عىل العدالة 

واملساواة والرشاكة والحكم الرشيد. 
األخ  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
مجلس  بعثة  رئيس  أمس  الرئيس 
التعاون الخليجي بصنعاء السفري 
يف  جرى  حيث  العريفي  سعد 
اللقاء مناقشة العالقات بني اليمن 

الخليجي  التعاون  مجلس  ودول 
ومستجدات األوضاع عىل الساحة 

الوطنية.
العريفي  السفري  أكد  جهته  من 
مواصلة وقوف دول مجلس التعاون 
املرحلة  هذه  يف  اليمن  جانب  إىل 
ومختلف املراحل لتجاوز التحديات 
األخ  جهود  ودعم  تواجهها  التي 
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس 
والخطوات التي يتخذها يف مختلف 
اللقاء  بنتائج  مشيداً  الجوانب.. 
اللجنة  ومبادرة  املوسع  الوطني 
شأنه  من  بما  الرئاسية  الوطنية 
وتحقيق  األزمة  من  اليمن  خروج 
تطلعات الشعب يف األمن واالستقرار.

الرئيس يشيد بدور السفري الفرنسي يف إنجاح 
التسوية السياسية ويمنحه وسام الوحدة

ــفري العريفي ويثمن دعم دول مجلس التعاون لليمن ــتقبل الس رئيس الجمهورية يس
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أكدت رشكة النفط اليمنية توفر املشتقات النفطية يف كافة 
املحافظات باألسعار الرسمية الجديدة 3500 ريال للدبة البنزين 
و3400 ريال لدبة الديزل بعد استكمال عملية جرد للكميات 
املوجودة يف املحطات بهدف تعويض وكالء املحطات عن انخفاض 

السعر.
وأهابت الرشكة يف بالغ صحفي (وفقاً ملا ذكرته سبأ), باملواطنني 
رسعة إبالغ غرفة العمليات يف اإلدارة العامة بصنعاء يف حال وجود 
أية مخالفة وذلك عىل الرقم (443438), داعيًة وكالء املحطات 

التي لم تخضع لعملية الجرد إىل إبالغ الرشكة باألمر.

صنعاء/ سبأ
أرجأ مجلس النواب جلسات أعماله إىل بعد عيد األضحى 
الصيانة يف قاعة اجتماعات املجلس،  املبارك نظراً الستمرار 

واستعداد بعض األعضاء للذهاب ألداء فريضة الحج.

شركة النفط : املشتقات النفطية 
متوفرة يف السوق باألسعار الجديدة

عواصم/ وكاالت
أعلن زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري يف رشيط فيديو انشاء فرع جديد 
للتنظيم يف الهند، مشرياً إىل أنه سينرش الحكم االسالمي و"يرفع علم الجهاد" 

يف أنحاء شبة القارة الهندية.
وجدد الظواهري يف التسجيل املصورالذي نرش عىل االنرتنت الذي استمر 
55 دقيقة والئه للمال محمد عمر زعيم طالبان االفغانية، وعرب عن ازدارئه من 

تنظيم الدولة االسالمية.
وقال الظواهري: إن إنشاء فرع القاعدة يف شبة القارة الهندية سينقذ الكثري 

من املسلمني من انعدام العدالة والقهر.
وبدأ تشكيل هذا الفرع الجديد للقاعدة قبل عامني بتجميع مقاتلني يأتمرون 

بعاصم عمر "أمري جماعة قاعدة الجهاد يف شبه القارة الهندية"..

الظواهري يعلن عن فرع جديد 
لـ"القاعدة" يف القارة الهندية

"النواب" يرجئ  جلساته إىل بعد عيد األضحى

ــا ملحاوالت  ــة  تجدد رفضه ــة العربي الجامع
تقويض العملية السياسية يف اليمن

األزمة االوكرانية وتهديدات "داعش" تهيمنان 
على قمة الحلف االطلسي يف ويلز

أكدت جامعة الدول العربية عىل رضورة التزام كافة 
األطراف والقوى السياسية يف الجمهورية اليمنية بمن 
فيهم جماعة الحوثي بما ورد يف املبادرة الوطنية للجنة 

الوطنية الرئاسية دون إبطاء باعتبار ذلك يمثل 
األزمة  فتيل  لنزع  والوحيد  املناسب  الحل 

الحالية التي تمر بها البالد.
يف  العربية  الدول  مندوبو  وشدد 

وقراراتهم  توصياتهم  يف  الجامعة 
إىل  سرتفع  والتي  اليمن  بشأن 
االجتماع الوزاري لوزراء الخارجية 

العرب والذي سيعقد بعد غِد األحد، 
القوى  كافة  التزام  رضورة  عىل 

مخرجات  بتنفيذ  اليمنية  السياسية 
وتوفري  الشامل،  الوطني  الحوار  مؤتمر 

األجواء املالئمة الستكمال تنفيذ املبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، وصياغة دستور جديد يحتكم إليه اليمنيون 

ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني 
ختام  يف  العربية  الجامعة  مجلس  ودعا 
مستوى  عىل   (142) العادية  دورته 
املندوبني يف القاهرة مختلف القوى 
مؤازرة  إىل  اليمنية  السياسية 
منصور  عبدربه  الرئيس  جهود 
هادي والوقوف إىل جانبه ورفض 
أي محاوالت تهدف إىل تصعيد 
العملية  تقويض  أو  املوقف 

السياسية القائمة يف اليمن.

 / متابعة / قاسم الشاوش
هيمنت  األزمة األوكرانية وتهديدات 
تنظيم "الدولة اإلسالمية" عىل العالم 
القابلة  وغريها من القضايا الدولية 
الحلف  قمة  أعمال  عىل  لالنفجار 
يف  أمس  انطلقت   التي  األطليس 
مدينة ويلز الربيطانية بمشاركة60 

يسعى  حيث  وحكومة.  دولة  رئيس 
أوباما يف هذه القمة التي تعقد وسط 
ظروف سياسية وعسكرية حرجة و 
مخاوف من اندالع نزاع واسع النطاق 
يف أوروبا إىل حشد دعم العالم ضد 
بعد  ويلز  قمة  تأتي  كما   .. اإلرهاب 
يوم واحد من إعالن كييف عن اتفاق 
مع موسكو يقيض بوقف إطالق نار 

واملوايل  االنفصايل  أوكرانيا  رشق  يف 
لروسيا.. ويسعى القادة 28 للحلف، 
وعىل رأسهم باراك أوباما، إىل اغتنام 
مساندتهم  عن  للتعبري  الفرصة 
ودعمهم الكامل الوكرانيا يف ظل األزمة 
التي تمر بها وبالرغم من أنها ليست 

عضوا يف الحلف..

رئيس الجمهورية يعزي يف وفاة املناضل أبو غانم
 صنعاء/سبأ

 بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية, برقية 
عزاء ومواساة إىل حارث محمد أبو غانم واللواء عبدالله غانم أبو غانم 

وكافة أفراد األرسة وذلك يف وفاة املناضل محمد بن أحمد أبو غانم.
وعرب األخ الرئيس عن خالص العزاء وصادق املواساة ألرسة الفقيد يف 
هذا املصاب، مبتهال إىل الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

باريس/سبأ
السعودية  العربية  اململكة  أعلنت 
رفضهما  عن  الفرنسية  والجمهورية 
الحوثيون  ينّفذها  التي  لألعمال  القاطع 
االنتقال  لتقويض عملية  ومن يدعمونهم 
اليمنية  الجمهورية  يف  واألمني  السيايس 
وكذا رفضهما للتدخل الخارجي الهادف إىل 

إثارة النزاعات وزعزعة االستقرار يف اليمن.
جاء ذلك يف بيان سعوديـ  فرنيس مشرتك 

صدر أمس يف باريس يف ختام زيارة ويل العهد 
ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الدفاع 
األمري  امللكي  السمو  صاحب  السعودي 
سلمان بن عبدالعزيز للجمهورية الفرنسية.
البيان الذي نرشته وكالة  وقال الجانبان يف 
األنباء السعودية (واس) : "ويف ما يتعلق بالشأن 
للبيان  تأييدهما  عن  الجانبان  أعرب  اليمني 
الصادر عن مجلس األمن املتضمن اإلعراب عن 
القلق البالغ إزاء تدهور األوضاع األمنية يف اليمن 

ومن  الحوثيون  نّفذها  التي  األعمال  ضوء  يف 
يدعمونهم لتقويض عملية االنتقال السيايس 
الحوثيني  حملة  وتصعيد  اليمن  يف  واألمني 
السلطات  عىل  املقبول  غري  الضغط  ملمارسة 
اليمنية وتهديد عملية االنتقال السيايس التي 
استهلها الرئيس عبدربه منصور هادي وإقامة 
مخيمات يف صنعاء وحولها والسعي للحلول 
عىل  تفتيش  نقاط  بإقامة  الدولة  سلطة  محل 
الطرق االسرتاتيجية املؤدية إىل صنعاء, باإلضافة 

إىل األعمال القتالية التي يقوم بها الحوثيون يف 
الجوف ومناطق أخرى يف اليمن".

البيان  يف  وفرنسا  السعودية  وأكدت 
األعمال  لهذه  القاطع  رفضهما  املشرتك 
ورفض التدخل الخارجي الهادف إىل إثارة 

النزاعات وزعزعة االستقرار يف اليمن.
برشعية  االلتزام  رضورة  عىل  وشددتا 
الخليجية  باملبادرة  والتمسك  الدولة 

والعملية السياسية يف اليمن.

التأكيد على االلتزام بشرعية الدولة والتمسك باملبادرة الخليجية ورفض التدخل الخارجي يف اليمن
يف بيان سعودي – فرنسي مشرتك :

" االصطفاف الشعبي " تشدد على تفويت محاوالت جر الوطن إىل الفتنة
الشعبي  االصطفاف  رئاسة  هيئة  جددت 
لحماية املكتسبات الوطنية دعوة أبناء الشعب 
والسلم  الوطنية  الوحدة  تعزيز  اىل  اليمني 
االجتماعي وتفويت الفرصة عىل من يريدون 
جر البالد اىل الفتنة واالقتتال، مطالبة الجميع 
بعدم االنجرار اىل دعوات الفتنة واالقتتال ونبذ 

العنف والكراهية والتحريض ضد أبناء الوطن 
الواحد.

وفيما حيت الهيئة االحتشاد الشعبي الكبري 
وعموم  صنعاء  بالعاصمة  املاضية  الجمعة 
محافظات الجمهورية، دعت جماهري الشعب 
اىل   ، ، شبابا وشيوخا  اليمني رجاال ونساًء 

االحتشاد اليوم الجمعة واداء صالة الجمعة 
يف الساحات وامليادين العامة بأمانة العاصمة 
ومختلف محافظات الجمهورية تحت شعار 

"اصطفاف من أجل اليمن " .
ووقفت الهيئة يف اجتماعها أمس بصنعاء 
برئاسة رئيس الهيئة يحيي حسني العريش، 

الساحة  عىل  والتطورات  املستجدات  أمام 
مرشوع  االجتماع  خالل  وناقشت  الوطنية 
النظام االسايس لهيئة االصطفاف الشعبي 
لحماية املكتسبات الوطنية واللوائح الداخلية 
للهيئة وأقرته بعد نقاش مستفيض وإثرائه 

بجملة من املالحظات . 

دعت اليمنيني إىل االحتشاد اليوم الجمعة يف الميادين والساحات : 

ــن ٦٠٠ مليــار إلـى  ــاع فاتـورة األجـور مـ ارتف
ترليـون ريـال خـالل العـامني املاضيـني

 /  عبدامللك الرشعبي
املدنية  الخدمة  وزير  أكد 
أن  شمسان  نبيل  والتأمينات 
العام  بنهاية  ستستكمل  الوزارة 
لنظام  الثانية  املرحلة  الجاري 
البصمة والصورة يف وزارتي الدفاع 
والداخلية والقطاعات والوحدات 
التابعة لهما والتي تستهدف اكرث 
من 300 ألف شخص إذا توفرت لها 
قاعدة البيانات وتم حتى اآلن إنجاز 

%25 خالل هذه املرحلة ..
التشاوري  اللقاء  خالل  وقال 
إنجاز  مستوى  بمناقشة  الخاص 
والصورة  البصمة  نظام  مرشوع 
املزدوجني  املوظفني  من  للتخلص 

أمس  عقد  والذي  والوهميني 
بصنعاء وحرضه مدير مكتب رئاسة 
التخطيط  ووزير  الجمهورية 
والتعاون الدويل ورئيس هيئة األركان 
العامة وسفراء الدول العرش الراعية 

عن   وممثلني  الخليجية  للمبادرة 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الداعم 
لنظام البصمة يف مرحلتها الثانية – 
قال ان توجيهات رئيس الجمهورية 
ومحددة  واضحة  الشأن  هذا  يف 
مؤكدا ان نظام البصمة لن يستثني 
الخدمة  وحدات  مختلف  يف  أحد 
يف  رسية  ثمة  وليس  للدولة  العامة 

هذا الجانب .
االسبوعني  خالل  أنه  إىل  ولفت 
يف  النظام  تدشني  سيتم  القادمني 
والسيايس  القومي  األمن  جهازي 
مشريا إىل أن الوزارة أنجزت خالل 
النظام %90 يف  املرحلة األوىل من 

املرحلة األوىل ..

شمسان : المرحلة الثانية من "البصمة" تستهدف أكرث من ٣٠٠ الف شخص 

طالبت الحوثيني االلتزام بمبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية دون إبطاء 
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