
05 ���� ��		
   א

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 يثمن الدعم الربيطاين الهادف إلخراج اليمن إىل بر األمان
لدى استقباله السفرية ماريوت

أشاد األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية  بجهود بريطانيا 
من  للخروج  لليمن  ومساعدتها 
بها  يمر  التي  الصعبة  الظروف 
والتطور  والسالم  الوئام  آفاق  إىل 
مؤتمر  مخرجات  وتنفيذ  واالزدهار 
الحوار الوطني الشامل املعول عليها 
التأسيس لبناء الدولة املدنية الحديثة 
العدالة  عىل  القائمة  االتحادية 

والحرية واملساواة والحكم الرشيد .
 جاء ذلك خالل استقبال رئيس 
اململكة  سفرية  أمس  الجمهورية 
املتحدة بصنعاء جني ماريوت، حيث 
جرى بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها 
وتطويرها واملستجدات عىل الساحة 
األصعدة  مختلف  عىل  الوطنية 
السياسية  التسوية  وخاصة 
الخليجية  املبادرة  عىل  املرتكزة 

وآليتها التنفيذية املزمنة باإلضافة 
إىل متطلبات دعم تنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
السفرية  جددت  جهتها  من   
بريطانيا  استعداد  ماريوت 
اليمن  جهود  دعم  مواصلة 

األفضل  املستقبل  إىل  لالنتقال 
االنتقالية  املرحلة  نجاح  حتى 

بصورة كاملة.

مصرع ١٠ إرهابيني حاولوا مهاجمة نقطة عسكرية بحضرموت
تصدى أبطال اللواء 135 مشاة لهجوم إرهابي 
صباح أمس استهدف نقطة عسكرية تابعة للواء 
محافظة  القطن  بمديرية  رس  وادي  مدخل  يف 

حرضموت.
وقال مصدر عسكري يف املنطقة العسكرية األوىل 
لـ (سبأ) :" إن عنارص إرهابية استهدفت النقطة 

بشجاعة  لهم  التصدي  وتم  مفخخة  بسيارة 
واستبسال وتدمري السيارة املفخخة قبل وصولها إىل 
هدفها ووقعت اشتباكات مع تلك العنارص اإلرهابية 
ما أدى إىل مرصع عرشة وجرح العديد منهم, فيما 

استشهد جنديان وأصيب ثالثة آخرين بجراح".
وأكد املصدر أن أبطال القوات املسلحة سيظلون 

كما عهدهم الشعب اليمني العظيم يف يقظة عالية 
لتوجيه الرضبات القاسية لعنارص اإلرهاب والرش 
أينما وجدوا ولن يسمحوا لتلك العنارص بتحقيق 
مآربهم ومخططاتهم اإلجرامية التي تستهدف الوطن 

وأمنه واستقراره..

تسلم رسالة من رئيس الجمهورية ألخيه الشيخ صباح األحمد

دعا برئاسة الراعي إىل عدم تعطيل المصالح العامة والخاصة

ويل العهد الكويتي يجدد دعم بالده إلنجاح العملية االنتقالية يف اليمن

اجتماع طارئ لرؤساء كتل برملانية ونواب يستنكر التصعيد والعنف بأمانة العاصمة

الكويت / سبأ
العهد  ويل  ـ  األمري  نائب  تسلم 
سمو  الشقيقة  الكويت  بدولة 
الجابر  األحمد  نواف  الشيخ 
الصباح خالل لقائه أمس يف قرص 
السيف بالعاصمة الكويتية نائب 
رئيس مجلس النواب محمد عيل 
خطية  رسالة   ، الشدادي  سالم 
من األخ الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية إىل أخيه 
أمري دولة الكويت صاحب السمو 
الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 
الصباح تتعلق بالعالقات األخوية 

الشقيقني  البلدين  الحميمة بني 
وآفاق تعزيزها وتطويرها .

ونقل نائب رئيس مجلس النواب 
رئيس  األخ  تهاني  اللقاء  خالل 
الجمهورية إىل أمري دولة الكويت 
األمم  قبل  من  تكريمه  بمناسبة 
املتحدة بمنحه لقب (قائد للعمل 
إلسهاماته  تقديرا  اإلنساني) 
عىل  اإلنساني  العمل  يف  الخرية 

الصعيدين االقليمي والدويل.
مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى 
ومجاالت  الثنائية  العالقات 
البلدين  بني  املشرتك  التعاون 

الكفيلة  والسبل  الشقيقني 
بتنميتها وتوسيعها.

اللقاء  خالل  الحديث  وتناول 
صعيد  عىل  املنجزة  الخطوات 
الجارية  السياسية  التسوية 
املبادرة  اىل  استنادا  اليمن  يف 
التنفيذية  وآليتها  الخليجية 
املزمنة وكذا الجهود التي يبذلها 
األخ رئيس الجمهورية يف سبيل 
املتبقية  الخطوات  استكمال 

للعملية االنتقالية..

صنعاءـ  سبأ
رأس رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي 
أمس اجتماعا طارئا لعدد من رؤساء الكتل الربملانية 
العاصمة  بأمانة  املتواجدين  املجلس  وأعضاء 
الطارئ  االجتماع  هذا  إىل  دعوا  والذين  صنعاء 
الراهنة  األوضاع  لتدارس  املجلس  إجازة  ظل  يف 
الساحة  وتداعياتها عىل  الناشئة  ومستجداتها 
بمسؤولياتهم  استشعارهم  من  انطالقا  الوطنية 

الوطنية والدستورية والقانونية تجاه الوطن .

وبهذا الصدد عرب الحارضون من نواب الشعب 
عن أسفهم واستنكارهم الشديدين تجاه التوترات 
الجارية واألحداث املأساوية واملؤسفة التي راح 
وانتقدوا  األشخاص  من  عدد  اليوم  ضحيتها 

أساليب التصعيد واستخدام العنف.
وأكدوا عىل رضورة تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية 
وضبط النفس ومعالجة جميع القضايا عن طريق الحوار 
الوطن  وتجنيب  واملنطق  الحكمة  وتغليب  والتفاهم 
واملواطنني حدوث أي مكروه يمس حياتهم العامة والخاصة.

التعبري  يف  املواطنني  حق  عىل  الشعب  نواب  وشدد 
السلمي عن الرأي بطرق سلمية ومرشوعة وفقا ملا كفله 
. . مؤكدين يف ذات الوقت  الدستور والقوانني النافذة 
عىل رضورة الحفاظ عىل األمن واالستقرار والسكينة 
العامة وترسيخ مداميكها وعدم تعطيل املصالح العامة 
والخاصة للمواطنني والحفاظ عىل السلم األهيل والنسيج 
االجتماعي والعمل بروح الفريق الواحد إليصال اليمن 
وشعبه إىل بر األمان ومشاركة الجميع يف بناء قدراته 

البرشية واملادية لتحقيق تقدمه وازدهاره .

صنعاء/ سبأ
استقبل رئيس مجلس الوزراء األخ 
محمد سالم باسندوة أمس بصنعاء 
كالً عىل حدة سفرية اململكة املتحدة 
وسفري  ماريوت  جني  اليمن  لدى 
جمهورية الصني الشعبية تشانغ هوا .

ويف اللقاءين جرى تناول تطورات 
الوطنية  الساحة  عىل  األوضاع 
وتداعياتها السلبية عىل الجوانب 
واألمنية  واالجتماعية  السياسية 
عىل  املعول  والدور  واالقتصادية، 
والصينيني  الربيطانيني  األصدقاء 
الراعية  األخرى  الدول  جانب  إىل 
وآليتها  الخليجية  للمبادرة 
جهودهم  مواصلة  يف  التنفيذية 
الخرية املساندة لليمن عىل تجاوز 
الصعوبات وتعقيداتها الراهنة، بما 
تبقى  ما  استكمال  أهمية  ذلك  يف 
من استحقاقات املرحلة االنتقالية 
وآليتها  الخليجية  للمبادرة  وفقا 

الحوار  ومخرجات  التنفيذية 
الجميع  ارتضاها  والتي  الوطني 

أساسا لبناء اليمن الجديد.
املقابلتني  يف  الوزراء  رئيس  وأثنى 
عىل األدوار املشهودة للمملكة املتحدة 
وجمهورية الصني الصديقتني يف دعم 
الشعب اليمني ومؤازرته يف الجوانب 
ورعايتهما  والتنموية  السياسية 
إىل  السياسية  للتسوية  املسؤولة 
جانب مجموعة الدول العرش الراعية 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
يف  األوضاع  مستجدات  أن  وأكد 
الوقت الراهن تتطلب تعزيز مستوى 
واالقتصادي  السيايس  دعمهما 
وصوال إىل تحقيق كافة استحقاقات 
املرحلة االنتقالية الراهنة وبمشاركة 
الساحة  عىل  األطراف  جميع 

الوطنية .. 

رئيس الوزراء يؤكد على دور الدول الراعية 
للمبادرة الخليجية يف إنجاح التسوية السياسية

خالل استقباله سفريي بريطانيا والصني بصنعاء:

04 ���� ��		
  א

04 ���� ��		
  א

األمنية العليا تحمل جماعة الحوثي تداعيات التحريض على اقتحام املؤسسات الحكومية
صنعاء / سبأ

جماعة  العليا  األمنية  اللجنة  حملت 
التحريض  مسؤولية  املسلحة  الحوثي 
ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى 
إذاعة صنعاء من خالل الدفع بالعديد من 
تلك العنارص الحوثية إىل محاولة اقتحام 

املؤسستني املذكورتني .
يف  العليا  األمنية  باللجنة  مصدر  وقال 
ترصيح لـ (سبأ):" وقد نتج عن محاولة 
اقتحام تلك املؤسستني سقوط عدد من 
الوزراء  مجلس  حراسات  من  الضحايا 
االقتحام  محاويل  ومن  صنعاء  وإذاعة 
من  عدد  قبل  من  النار  إطالق  بسبب 
اإلذاعة  محيط  يف  املنترشين  األشخاص 
محاويل  أوساط  ومن  الوزراء  ومجلس 
االقتحام والذين تقوم األجهزة األمنية حالياً 
بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيداً لضبطهم 

وإحالتهم للجهات املختصة".
وأضاف:" إن حراسات مجلس الوزراء وإذاعة 
صنعاء لم تقم بإطالق النار الحي نحو محاويل 
اقتحام مجلس الوزراء "، محمالً القيادات الحوثية 
كافة املسؤولية يف التحريض عىل اقتحام املنشآت 
واملؤسسات العامة وما يرتتب عىل ذلك من خسائر 

يف صفوف املواطنني واملمتلكات الخاصة والعامة.
املواطنني  لألخوة  الدعوة  املصدر  وجدد 
إىل عدم االنجرار وراء الخطابات املتشنجة 

واملحرضة عىل العنف .
من  استغرابه  األمني  املصدر  وأبدى 
تحيكها  التي  والفربكات  التناوالت  تلك 
بعض وسائل اإلعالم بهدف زعزعة األمن 

واالستقرار وبث الخوف والرعب يف نفوس 
املواطنني ، مؤكداً أن األجهزة األمنية سوف 
والقانونية  الدستورية  بواجباتها  تقوم 
وسالمتهم  املواطنني  أمن  عىل  الحفاظ  يف 

وحماية املرافق واملصالح العامة.
إىل ذلك نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية 
عن  اإلخبارية  املواقع  بعض  تداولته  ما 
اقتحام مجلس الوزراء أمس من قبل جماعة 

الحوثي.
وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
أن جماعة الحوثي قامت بحشد مجاميع من 
عنارصها ومحاولة الدخول إىل املنطقة األمنية 
املمنوع التجول فيها بالقرب من رئاسة الوزراء 
وحاولوا الدخول بالقوة القتحام املجلس، غري 
أن قوات األمن املكلفة بحراسة املجلس قامت 

بواجبها القانوني ومنعتهم من ذلك.
إىل  املجاميع  تلك  األمني  املصدر  ودعا 
واملسريات  التظاهرات  بسلوكيات  االلتزام 
السلمية، بعيدا عن االعتداء عىل املصالح 
واملنشآت العامة وعرقلة حركة سري املواطنني 
وإقالق السكينة العامة، مؤكدا أن األجهزة 
الدستورية  بواجباتها  ستقوم  األمنية 
وحراسة  النظام  حفظ  يف  والقانونية 
والحفاظ  والرسمية  الحكومية  املؤسسات 

عىل األمن واالستقرار.
الجميع إىل تغليب  ودعا املصدر األمني 
من  غريها  عىل  العليا  الوطنية  املصلحة 
املصالح الضيقة واألنانية واالستجابة لصوت 
العقل، وتجنيب الوطن مغبة االنزالق إىل ما 

ال يحمد عقباه.

الجيش يتصدى لعناصر حوثية اعتدت على كهرباء حزيز ومنشآت حكومية وخدمية
صنعاءـ  سبأ

رصح مصدر مسؤول باللجنة األمنية العليا 
انه واستمرارا لألعمال الخارجة عن النظام 
والقانون أقدمت العنارص التابعة لجماعة 
الحوثي املسلحة عرص أمس الثالثاء عىل 
االعتداء عىل محطة كهرباء حزيز والتمركز 

يف عدد من املنشآت الحكومية والخدمية.
وقال املصدر لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) 

:"إن تلك العنارص هاجمت نقطة تفتيش 
وتمركزت  االحتياط  قوات  ملعسكر  تابعة 
الرشقية  الجهة  من  السواد  معسكر  أمام 
وحول نادي الفروسية، كما قامت باقتحام 
مدرسة الوحدة بحي الوحدة حزيز ومدرسة 
عبداللطيف حمد، الكائنة أمام مستشفى 

48 ومدرسة الحسني بحزيز".
وأضاف :"إن عنارص الحوثي استخدمت 

ومتوسطة  خفيفة  أسلحة  الهجوم  يف 
مقتل  عنها  نتج  جي  بي  آر  وقذائف 
شخص وجرح 15 آخرين من املواطنني، 
وكذا أفراد من األمن والقوات املسلحة تم 
إسعافهم إىل مستشفى 48، باإلضافة إىل 

إحراق طقم عسكري وإنقالب آخر "..
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دعت المواطنني إىل عدم االنجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف

صدر أمس القرار الجمهوري رقم (124) لسنة 2014م قىض 
بتعيني األخوين التايل اسماهما باملعهد الوطني للعلوم االدارية 

بالوظائف املبينة قرين اسم كل منهما:
ـ أحمد محمد سيف الشعبي - عميداً للمعهد

ـ نفيسة حمود عبد الله الوشيل-  نائباً للعميد للشؤون املالية واإلدارية.

تعيني عميد ملعهد العلوم اإلدارية ونائب

صنعاء / سبأ
وجه رئيس مجلس الوزراء األخ محمد سالم باسندوة، بتحمل 
الحكومة لنفقات عالج الناشط واملفكر والكاتب اليمني الشاب فارع 
املسلمي، الذي يتلقى العالج حاليا يف مستشفى الجامعة األمريكية 

بالعاصمة اللبنانية بريوت.

رئيس الوزراء يوجه بعالج الناشط املسلمي
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