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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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الرئيس يحث على سرعة استكمال مسودة الدستور تمهيدًا لالنتخابات 
التقى رئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور 

ثمن األخ  عبدربه منصور هادي 
رجال  دور  الجمهورية  رئيس 
الوطنية  املال واألعمال ومواقفهم 
واألحوال  الظروف  مختلف  يف 
مرت  التي  التاريخية  واملنعطفات 

وتمر بها البالد .
لدى  الرئيس  األخ  وأشاد  
قيادات  من  عددا  أمس  استقباله 
اتحاد الغرف التجارية والصناعية 
بحرصهم  واألعمال  املال  ورجال 
استشعاراً  األسعار  رفع  عدم  عىل 
منهم بهذه املسؤولية تجاه املواطن 
ومشاركتهم للدولة يف التخفيف عن 

كاهل املواطن وانطالقاً من الرشاكة 
والقطاع  الدولة  بني  الحقيقية 
الخاص، مشرياً إىل رضورة تضافر 
مواجهة  أجل  من  الجميع  جهود 
كافة التحديات التي تمر بها اليمن.

وقال يف اللقاء الذي حرضه مدير مكتب 
رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك "أتذكر موقفكم املسؤول يف 
العام 2011م وها أنتم اليوم عىل نفس 
املستوى من املسؤولية وخاصة يف هذه 
املرحلة الحرجة واملفصلية من تاريخ 
اليمن" مستعرضاً جملة من املواضيع 
األوضاع  بمختلف  املتعلقة  والقضايا 

عىل الساحة الوطنية وخاصة ما يتعلق 
التي  واألسباب  االقتصادي  بالشأن 
أسعار  تصحيح  إىل  الحكومة  دفعت 

املشتقات النفطية.
من جانبهم أكد رجال املال واألعمال 
ودعمهم  الدولة  جانب  إىل  وقوفهم 
باعتبارها  االقتصادية  لإلصالحات 
تصب يف مصلحة الوطن واملواطن عىل 
املستوى املنظور والبعيد كون استمرار 
الدعم يؤثر سلبياً عىل االقتصاد الوطني 

وحياة املواطن بشكل مبارش ..

رئيس  هادي  منصور  عبدربه  األخ  حث 
الجمهورية لجنة صياغة الدستور عىل رسعة 
استكمال املسودة األولية للدستور حتى يتم 
استكمال اإلجراءات الالزمة لالستفتاء عليه 

وصوالً إىل إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية .
وأكد األخ الرئيس لدى لقائه أمس  رئيس وأعضاء لجنة 
صياغة الدستور أن لجنة صياغة الدستور تضم عدداً من 
الكفاءات والكوادر الوطنية املتخصصة التي تمثل كافة 

أطياف املجتمع ومكوناته .
ويف اللقاء استعرض األخ الرئيس املستجدات عىل 
الساحة الوطنية والجهود املبذولة الحتواء تداعيات 
األزمة حتى ال تُنسف جهود اإلجماع الوطني الذي 
يجسد عمل لجنة صياغة الدستور نواة مخرجات 
بناء  إىل  الهادفة  الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر 
دولة اتحادية أساسها املواطنة املتساوية والحكم 

الرشيد..

وزراء الخارجية العرب يدينون باإلجماع التصعيد السياسي 
واألمني وإقامة معسكرات يف صنعاء وما حولها

القاهرة/سبأ
صدر عن االجتماع الوزاري ملجلس الجامعة 
العربية عىل مستوى وزراء الخارجية يف ختام 
دورته العادية (142) مساء أمس بالقاهرة قرارات 
الجمهورية  يف  األوضاع  تطور  حول  باإلجماع 

اليمنية.
حيث اقر وزراء الخارجية العرب التزام بلدانهم 
الكامل بالحفاظ عىل وحدة اليمن واحرتام سيادته 
واستقالله، ورفض أي تدخل يف شؤونه الداخلية، 

ووقوفها إىل جانب الشعب اليمني يف كل ما يتطلع 
إليه من حرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية، 
وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى 

إليها.
وأكد وزراء الخارجية العرب عىل رضورة التزام 
كافة القوى السياسية بما فيهم "أنصار الله" 
الوطنية  للجنة  الوطنية  املبادرة  تضمنته  بما 
الرئاسية التي تمثل الحل املناسب والوحيد لنزع 
فتيل األزمة الحالية التي يمر بها اليمن وللحفاظ 

واستكمال  الوطنية  وسالمته  استقراره  عىل 
ببناء  الخاصة  االنتقالية  الفرتة  استحقاقات 

املؤسسات الدستورية.
وأشاد املجلس الوزاري للجامعة العربية بالجهود 
االستثنائية الذي يبذلها الرئيس عبدربه منصور 
نتائج  تنفيذ  الجمهورية يف سبيل  رئيس  هادي 
واستكمال  الوطني،  الحوار  مؤتمر  ومخرجات 

املرحلة االنتقالية..

أكرث من ١٩٢٥٠٠ التحقوا بمحو األمية يف 
مرحلتي األساسي واملتابعة خالل العام املاضي

٣ ماليني برميل  مبيعات نفط نوفمرب

/  مطهر هزبر
قال األخ أحمد عبدالله أحمد ـ رئيس جهاز محو األمية وتعليم الكبار: 
إن األمية بأبعادها األبجدية والحضارية والوظيفية يف بالدنا ال تزال تمثل 
مشكلة كبرية تتطلب تكاتف كافة الجهود الرسمية واملجتمعية ملواجهتها.

وأضاف رئيس جهاز تعليم الكبار يف ترصيح لـ (الثورة) بمناسبة احتفاالت 
بالدنا باليوم العاملي ملحو األمية الـ (8) من سبتمرب من كل عام أن محو 
األمية األبجدية واجب إنساني وأخالقي وحق من حقوق اإلنسان نظراً ملا 
تمثله هذه املشكلة من آثار اجتماعية واقتصادية تنموية كبرية تعيق مسرية 

التقدم والتنمية يف البالد..

صنعاء / سبأ
أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط 
برئاسة  أمس  اجتماعها  يف  الخام 
محمد  االخ  الوزراء  مجلس  رئيس 
سالم باسندوه، مبيعات النفط الخام 
لدورة نوفمرب 2014م، بكمية إجمالية 

تقدر بـ 3 ماليني برميل.
إجمايل  بيع  اللجنة  أقرت  حيث 
املسيلة  خام  من  املتاحة  الكمية 
برميل  الف  و600  بمليون  واملقدرة 
سنتاً   72 زائداً  املؤرخ  برنت  بسعر 
للربميل الواحد، وذلك بحسب أفضل 
عرض تم التقدم به من قبل الرشكات 
من  واملقدم  الرشاء  عىل  املتنافسة 

رشكة يونيبك وإلجمايل الكمية .
وفيما يتعلق بنفط خام مأرب أقرت 
اللجنة بيع اجمايل الكمية املتاحة 
واملقدرة بمليون و 400 الف برميل 

برنت  وبسعر  عدن  مصايف  لرشكة 
املؤرخ فالت أي دون عالوة أو خصم 
اللجنة  لقرار  وفقاً  وذلك  سعري، 
وتخصيص  الشأن  بهذا  العليا 
هذا  من  املتاحة  الكميات  إجمايل 

النفط للسوق املحيل.
واطلعت اللجنة العليا عىل تقرير 
اللجنة الفنية عن سري تنفيذ دورتي 
مبيعات أكتوبر 2014م ، حيث أكد 
التقرير انه تم انجاز برنامج الشحن 
باالتفاق مع املشغل فيما يخص 
الكميات املتاحة يف شهر سبتمرب ، 
فيما يجري حاليا استكمال إعداد 
شهر  لكميات  الشحن  برنامج 

أكتوبر، باالتفاق مع املشرتي .
وكانت اللجنة العليا قد اطلعت 
السابق  اجتماعها  محرض  عىل 

وأقرته.

واشنطن/ سبأ
أكدت الواليات املتحدة أنها سوف 
يف  اليمنية  الحكومة  مع  بحزم  تقف 
مواجهة التحديات التي تواجه التقدم 

يف العملية االنتقالية السلمية .
عن  صادر  بيان  يف  ذلك  جاء 
مجلس األمن القومي األمريكي تاله 
املتحدث باسم املجلس كيتلني هيدن 

يف واشنطن مساء أمس األول .

وأوضح هيدن أن زيارة مساعدة 
الداخيل  األمن  لشؤون  الرئيس 
موناكو  ليزا  اإلرهاب  ومكافحة 
دعم  لتأكيد  تأتي  أمس  اليمن  إىل 
الدائم  األمريكية  املتحدة  الواليات 
هادي  منصور  عبدربه  للرئيس 
من  سعيهم  يف  اليمني  والشعب 
أجل السالم واالستقرار واالزدهار 
من خالل عملية اإلنتقال السيايس 

اإلصالح  وعملية  التاريخي، 
االقتصادي الذي تشهده البالد.

األمن  مجلس  يف  املتحدث  وقال 
القومي األمريكي :" كما تُمثل زيارة 
التأكيد عىل  موناكو فرصة إلعادة 
الرشاكة القوية بني الواليات املتحدة 
األمريكية واليمن ملواجهة التهديد 
املشرتك لتنظيم القاعدة اإلرهابي يف 
شبه الجزيرة العربية".. مشريا إىل أن 

هذه الزيارة تأتي ضمن جولة أوسع 
األوسط  الرشق  منطقة  إىل  نطاقاً 
يخص  فيما  الرشكاء  مع  للتشاور 
التحديات األمنية املشرتكة ومكافحة 
اإلرهاب، بما يف ذلك التهديد اإلرهابي 
الذي يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية 

يف العراق والشام..

أشادت بجهود الرئيس هادي يف تنفيذ التسوية السياسية

ــزم مع الحكومة اليمنية يف مواجهة التحديات الواليات املتحدة تؤكد وقوفها بح

أشاد بدور رجال المال واألعمال ومواقفهم الوطنية يف مختلف الظروف

الرئيس : البد من تضافر جهود الجميع 
من أجل مواجهة كافة التحديات
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اللجنة األمنية العليا: الحوثيون أغلقوا شارع املطار وأخرجوا موظفي وزارتي االتصاالت والكهرباء بالقوة
اعتدوا  على رجال ومركبات األمن مستغلني حرص الدولة على السلمية

صنعاء/سبأ
رصح مصدر مسؤول يف اللجنة األمنية 
قامت  أمس  يوم  صباح  ويف  أنه  العليا 
بنصب  القانون  عن  خارجة  عنارص 
العديد من الخيام يف شارع املطار بأمانة 
العاصمة، مما أدى إىل إغالق الطريق 
وتعطيل حركة السري املؤدي إىل مطار 
صنعاء الدويل وحركة سري املواطنني يف 

الشارع الرئييس ذهاباً وإياباً.
وقال املصدر لـ(سبأ): "كما قامت 
القانون  عن  الخارجة  العنارص  تلك 
بإغالق الطريق أمام وزارتي الكهرباء 
واالتصاالت وتقنية املعلومات وإخراج 

املوظفني من الوزارتني بالقوة ومنعهم 
من الدخول إليهما".

وأضاف :" إن األجهزة األمنية حاولت 
عن  الخارجة  العنارص  مع  التواصل 
قطع  بخطورة  وإقناعهم  القانون 
الطرقات وتعطيل حركة السري إال أنه 
ولألسف الشديد لم يستجيبوا لذلك، 
األجهزة  عىل  فرض  الذي  األمر  وهو 
املخولة  بالواجبات  القيام  األمنية 
من  الطريق  لفتح  قانوناً  بها  واملكلفة 
نحو  املياه  خراطيم  استخدام  خالل 
مكربات  عرب  ومناداتهم  املتظاهرين 
الصوت لالستجابة الطوعية لرفع الخيام 

املنصوبة يف وسط الطرق الرئيسية".
اللجنة  إن   ": قائال  املصدر  وتابع 
حرصها  تؤكد  وهي  العليا  األمنية 
عىل سالمة كافة أبناء الوطن .. فإنها 
تستغرب من بعض التناوالت اإلعالمية 
التي زعمت قيام رجال األمن بإصابة 
عدد من املتظاهرين وإطالق األعرية 
النارية الحية نحوهم، يف الوقت الذي 
الخارجة  العنارص  تلك  فيه  اعتدت 
عن القانون عىل رجال األمن واعتلوا 

مركبات األمن..
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الزياين  يف اتصال بالرئيس :  ال يمكن السكوت عن أي ممارسات تنال من أمن اليمن ووحدته
صنعاء/سبأ

تلقى األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية مساء أمس اتصاالً هاتفياً 
من أمني عام مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني الذي 
يتواجد حاليا يف العاصمة املرصية القاهرة 

لحضور اجتماعات مجلس جامعة الدول 
العربية عىل مستوى وزراء الخارجية العرب 

يف دورته العادية الـ142 .
وأكد الدكتور الزياني خالل االتصال وقوف 
مجلس جامعة الدول العربية ومجلس التعاون 
األخ  لجهود  ودعمهما  اليمن  مع  الخليجي 

الرئيس عبدربه منصور هادي من اجل استكمال 
استحقاقات املرحلة االنتقالية وتنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني الشامل .
وقال : "إن اخوانكم قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي يعلنون وقوفهم مع اليمن من أجل 
الخروج من األزمة الراهنة إىل بر األمان".. مؤكدا 

يف ذات الوقت أن املجتمع الدويل يدعم اليمن من 
أجل الخروج اآلمن من األزمة ويعترب أي طرف 
أو جماعة تغرد خارج اإلجماع الوطني تحت 
أي ذرائع معرقلني ملسار التسوية السياسية 

يف اليمن..
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