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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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"مركزية الناصري" تجدد رفضها 
ملحاوالت إضعاف الدولة وتمزيقها

صنعاء/ سبأ
أكدت اللجنة املركزية للتنظيم 
النارصي  الشعبي  الوحدوي 
وقوفها إىل جانب األخ الرئيس 
رئيس  هادي  منصور  عبدربه 
الجمهورية يف تنفيذ مخرجات 
قاعدة  عىل  الوطني  الحوار 
الواسعة  الوطنية  الرشاكة 
والتوافق ومبادئ الحكم الرشيد 
الدولة املدنية  وصوال لتحقيق 
أمن  عىل  الحفاظ  و  الحديثة، 
واستقرار الوطن وإيقاف نهب 

املال العام ومكافحة اإلرهاب.
يف  النارصي  مركزية  وأعربت 
البيان الختامي الصادر عن دورتها 
االعتيادية األوىل عن موقفها املؤيد 
بالطرق  الرأي  عن  التعبري  لحق 

قوة  وتغليب  السلمية  والوسائل 
القانون بدال عن قانون القوة ورفض 
استخدام العنف والسالح لتحقيق 
وفرضها  السياسية،  املطالب 
الدعوات  نبذ  إىل  ..داعية  بالقوة 

التحريضية املناطقية واملذهبية .
وأدانت اللجنة املركزية للتنظيم 
الوحدوي الشعبي النارصي بشدة 
واالغتياالت  اإلرهاب  أعمال  كل 
والتطرف التي تهدد أمن واستقرار 
القوات  أبناء  واستهداف  الوطن 
املسلحة واألمن, كما تدين الخطاب 
العنف  عىل  املحرض  اإلعالمي 
والكراهية وتأجيج الفنت الطائفية 
يف  الدين  وتوظيف  واملذهبية 

الرصاعات السياسية .. 

أشاد األخ رئيس مجلس الوزراء األخ محمد سالم 
باسندوة عاليا بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي 
اليمني يف مختلف الظروف،  املرشفة تجاه الشعب 
ودعمها ومساندتها لعملية االنتقال السلمي للسلطة 
من خالل املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية املزّمنة.
سفراء  أمس  لقائه  لدى  الوزراء   رئيس  وأكد 
وممثيل البعثات الدبلوماسية لعدد من دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية املعتمدين لدى اليمن 
رضورة االلتزام باستكمال تنفيذ بقية بنود املبادرة 
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وعدم الخروج 
عنها والعمل عىل توسيع قاعدة املشاركة يف إدارة 

شؤون البالد..

أبدت دولة الكويت ودولة قطر واململكة املغربية قلقها إزاء تطورات املشهد 
السيايس يف اليمن وأعربت عن دعمها الثابت لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وأكدت تأييدها الكامل ملساعي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 
لتحقيق التوافق بني القوى السياسية اليمنية الستكمال ما تبقى من 
استحقاقات التسوية السياسية وفقاً للمباردة الخليجية وآليتها التنفيذية.
جاء ذلك يف لقاء وزير الخارجية جمال السالل ممثل الدول الثالث عىل 

هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب يف أعمال الدورة العادية الـ 142.

الكويت وقطر واملغرب تؤكد 
دعمها لليمن وأمنه واستقراره

رئيس الوزراء يشيد بدعم دول الخليج وواشنطن وموسكو 
لالنتقال السلمي يف اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار

رئيس الجمهورية: أمن العاصمة أمن لليمن كله وال يمكن 
لجماعة الحوثي االستمرار يف التصعيد وإقالق السكينة العامة

عقد اجتماعًا استثنائيا للجنة األمنية العليا

ــة كافة االحتماالت ــل والجاهزية لمواجه ــتعداد الكام التأكيد على ضرورة االس

عقد األخ الرئيس عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية مساء أمس 
اجتماعا استثنائيا للجنة األمنية 
العليا وذلك ملناقشة آخر املستجدات 
الوطنية  الساحة  عيل  والتطورات 
وطبيعة اإلجراءات واالتصاالت التي 

تتم عيل املستوى الداخيل واإلقليمي 
ومن أجل مواجهة التحديات املاثلة 
املصائب  ويالت  اليمن  وتجنيب 

واملشاكل التي تربز من هنا وهناك.
خالل  الرئيس  األخ  أكد  وقد 
املداوالت والنقاشات التي تمت عيل 

الكامل  االستعداد  ورضورة  أهمية 
والجاهزية واليقظة والحذر وذلك 

ملواجهة كافة االحتماالت.
كل  من  املوقف  تدارس  وجرى 
والسياسية  الوطنية  جوانبه 

واألمنية.

وأشاد األخ الرئيس عبد ربه منصور 
هادي باملعنويات العالية والجاهزية 
عىل امليدان، مؤكداً أن أمن العاصمة 
صنعاء أمن لليمن كله ويسكنها ما 
يقارب ثالثة ماليني شخص من أبناء 

اليمن من كل املحافظات واملناطق.

أنه ال يجوز وال يمكن  مشريا إىل 
يف  االستمرار  الحوثي  لجماعة 
العامة  السكينة  وإقالق  التصعيد 
يف   واالستقرار  األمن  وزعزعة 
ومختلف  ومحيطها  العاصمة 

املناطق.

القطاع الخاص يعلن عن مبادرة لتنفيذ اإلصالحات املالية واإلدارية
طمأنت اليمنيني بقرب انفراج األزمة بدون عنف

 / أحمد الطيار
أعلنت قيادة االتحاد العام للغرف التجارية 
الصناعية عن قيادتها ملسار تصالحي إلنهاء 
تنفيذ  عىل  تقوم  اليمن  يف  الحالية  األزمة 
اإلصالحات املالية واإلدارية لخدمة املصلحة 
والطمأنينة  الرخاء  وتحقيق  للوطن  العليا 
للمواطن اليمني من خالل الحكم الرشيد يف 

دولة املواطنة املتساوية.
عقد  صحفي  مؤتمر  يف  القيادة  وأكدت 

أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة 
العاصمة أن جهودها التي بدأت منذ اليومني 
املاضيني تلقى تجاوبا من جميع األطراف وأنها 
عىل يقني أن لغة العقل تسود الجميع ، مطمئنة 
باتت  الحرب  نذر  أن  اليمني  الشعب  كافة 
مستبعدة وأن جميع األطراف تؤكد التزامها 
بالسلم وعدم االنجرار للعنف وتضع أمن اليمن 
ومصلحة اليمنيني فوق كل االعتبارات مشرية 

لقرب االنفراج خالل األيام القادمة .
للغرف  العام  االتحاد  رئيس  نائب  وعزا 

التجارية الصناعية عبد الرحمن ثابت قيام 
االتحاد العام بهذه الخطوة إىل استشعارهم 
للظرف العصيب الذي يمر به اليمن وملا يمكن 
أن تؤول إليه األمور إذا استمرت يف التصعيد، 
العام  االتحاد  قيادة  عىل  حتم  الذي  األمر 
للغرف التجارية الصناعية القيام بواجبهم 
كمواطنني قبل أن يكونوا رجال أعمال يمنيني 
تشهده  مما  املتفرج  موقف  الوقوف  عدم 

العاصمة صنعاء من أحداث.

ــعود الفيصل : زعزعة أمن واستقرار اليمن مؤامرة ضد املنطقة كلها س
عرب  يف اتصال هاتفي مع الرئيس عن  استياء المملكة ودول الخليج إزاء التصعيد الخطري للحوثيني

صنعاء/سبأ
صدر أمس القرار الجمهوري رقم (121) لسنة 2014م قىض بتعيني 
اللواء الدكتور محمد منصور عيل الغدراء قائداً لقوات األمن الخاصة.
كما صدر أمس القرار الجمهوري رقم (122) لسنة 2014م بتعيني اللواء 
فضل يحيى بن ناجي القويس وكيالً مساعداً لألمن الجنائي بوزارة الداخلية.

وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (123) لسنة 2014م قىض بتعيني األخ عبدالحافظ 
ناجي محمد الَسَمة رئيسا ملجلس إدارة رشكة كمران للصناعة واالستثمار.

تعيني اللواء الغدراء قائدًا لقوات األمن الخاصة 
واللواء القوسي وكي مساعدًا لألمن الجنايئ

السمة رئيسًا لشركة كمران
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تحذيرات دولية من تفاقم األوضاع 
االقتصادية نتيجة األزمة السياسية

 / محمد راجح
تعاني اليمن من تحديات اقتصادية صعبة خالل الفرتة الراهنة وأزمات 
واضطرابات حادة يف الجوانب السياسية واألمنية واالقتصادية تلقي 
بظاللها عىل الحياة املعيشية املتدنية للمواطنني وتفاقم معدالت الفقر 
والبطالة وتهديد السلم االجتماعي وإيقاف عجلة التنمية.. وتزداد األزمة 
االقتصادية يف اليمن تفاقما مع ارتفاع حدة االعتداءات عىل موارد البلد 
املتعددة وأهمها االعتداءات املتواصلة عىل أنابيب النفط والغاز وتأثري ذلك 

عىل تدني اإليرادات وزيادة عجز املوازنة العامة للدولة.
ويكشف تقرير اقتصادي حديث عن تحديات وصعوبات اقتصادية بالغة 
تواجهها اليمن وأهمها االرتفاع الحاد يف العجز املايل وضعف بيئة األعمال..
11 ����   א
	�א��

11 ����   א
	�א��

 توجه إىل دولة الكويت أمس نائب 
رئيس مجلس النواب محمد الشدادي 

يف زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
لـ"سبأ"  ترصيح  يف  الشدادي  وأوضح 
انه يحمل رسالة خطية من األخ الرئيس 
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
صباح  الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  إىل 
األحمد الجابر الصباح أمري دولة الكويت 
تتعلق بالعالقات الثنائية وسبل تعزيزها 
وتطويرها يف مختلف املجاالت باإلضافة إىل 
إطالع الجانب الكويتي عىل آخر التطورات 
عىل الساحة الوطنية واألزمة االقتصادية 

الراهنة التي تعاني منها بالدنا ..

رسالة من رئيس الجمهورية ألمري دولة الكويت
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بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية 
عزاء ومواساة إىل محمد عبد الله دغيش وكافة إخوانه وذلك يف وفاة 

الشيخ عبد الله أحسن دغيش.
وعرب األخ الرئيس عن بالغ األىس وصادق العزاء واملواساة ألرسة الفقيد يف 
هذا املصاب.. مبتهالً إىل الله العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 

واملغفرة ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. "إنا لله وإنا اليه راجعون".

.. ويعزي يف وفاة الشيخ دغيش والشيخ الفاطمي

صنعاء / سبأ
بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية 
عزاء ومواساة إىل عضو مجلس النواب صالح سالم العامري وجميع 
أخوانه وأفراد أرسته وكافة آل العوامر يف محافظة حرضموت وذلك 
يف وفاة الشيخ املناضل سالم بن هادي العامري بعد حياة حافلة 

بالعمل الوطني واالجتماعي عىل مختلف مستوياته وجوانبه..

الرئيس يعزي الربملاين العامري يف وفاة والده
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صنعاء / سبأ
تلقى األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء أمس 
اتصاالً هاتفيا من صاحب السمو امللكي سعود الفيصل وزير الخارجية 
باململكة العربية السعودية، عرب فيه عن قلق اململكة العربية السعودية 
البالغ إزاء التصعيدات الخطرية التي تمارسها مليشيات الحوثيني يف 
العاصمة صنعاء وحولها وكذلك يف محافظتي الجوف ومأرب ،وأكد استياء 
اململكة ومجلس التعاون الخليجي لهذه األساليب املتسمة بالعدوان عىل 
املجتمع اليمني والخارجة عن مرتتبات املرحلة االنتقالية وفقاً ملضامني 
املبادرة الخليجية املزّمنة املوقعة يف 23 نوفمرب 2011م بالرعاية الكاملة 
من خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز عاهل اململكة 

العربية السعودية..


