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اقتصاد

سياحة وتراث

أدب وثقافة

نحتاج مهارات تتعلق بالتقنية 
واإلنتاجية والهندسية واالبتكار

املتـاحف واآلثـــــار اليمنيـــة
 تشكــو اإلهمــال

سؤال الهوية يف شعر الربدوين

السيــاحــة.. 
مهرجان معمور بعشرات 

املاليني ومبنى آيل للسقوط

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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حذر من مغبة االنجرار نحو الدعوات التحريضية الرامية للنيل من وحدتها الحكيمي يؤكد أهمية االستفادة من التجارب الدولية يف االنتخابات الفيدرالية
صنعاء / سبأ

لالنتخابات  العليا  اللجنة  استكملت 
برئاسة  أمس  اجتماعها  يف  واالستفتاء 
رئيس اللجنة العليا القايض محمد حسني 
الحكيمي استماعها إىل العروض املقدمة 
من خبري الشؤون االنتخابية باملؤسسة 
(آيفس)  االنتخابية  لألنظمة  الدولية 
األنظمة  حول  آليس  أندرو  الدكتور 
االنتخابية الفيدرالية وفق املعايري الدولية 

ومزايا وتحديات كل نظام..

ــوال القاتل ــار وباء ايب ــع انتش ــاوف عاملية من توس مخ
فيما الصحة العالمية تتوقع آالف االصابات الجديدة   

 /  قاسم الشاوش
ايبوال  لوباء  الرسيع  االنتشار  يثري 
األمراض  أخطر  من  ُيعّد  الذي  القاتل 
مخاوف  البرشية  تاريخ  يف  الفتاكة 
تفيش  بسبب  العالم  دول  من  العديد 
الفريوس برسعة أكرب من دولة اىل اخرى 
والذي بدأ انتشاره بشكل مخيف   يف دول 
غرب افريقيا  التي تعاني من عجز يف 
اإلمكانيات والقدرات ملواجهة هذا الوباء، 
أفريقيا  غرب  دول  سكان  وضع  الذي 
والعالم يف حالة من الذعر والقلق و تقف  
منظمة الصحة العاملية  عاجزة عن توفري 

لقاح مضاد أو احتواء هذا الوباء الخطري 
الذي يهدد سكان املعمورة بسبب توسعه 

وانتشاره الرسيع..
 ويف هذا السياق حذرت منظمة الصحة 
انتشاره  مواصلة  من  أمس  العاملية 
االصابات  آالف  تسجيل  يتوقع  حيث 
الجديدة يف ليبرييا االكرث ترضرا..  وانه 
بعد ان ادى الوباء الحايل االخطر منذ 
اكتشاف الفريوس عام 1976م اىل وفاة 
اكرث من ألفي شخص منذ مطلع العام 
يف ليبرييا وسرياليون وغينيا، قد يكون 

اآلتي أعظم..

وزير الداخلية: املؤسسة األمنية حامية الوطن وتقف على مسافة واحدة من الجميع
حذر وزير الداخلية اللواء عبده 
االنجرار  مغبة  من  الرتب  حسني 
التي  التحريضية  الدعوات  نحو 
النيل من وحدة املؤسسة  تحاول 
األمنية وصمودها يف وجه التحديات 
التي تستهدف الوطن ومؤسساته 

ومكتسباته..
رشطة  ضباط  لقائه  لدى  وقال 
الدوريات وأمن الطرق إن املؤسسة 
مصلحة  تضع  والعسكرية  األمنية 

 ، الوطن واملواطن فوق كل املصالح 
من  واحدة  مسافة  عىل  تقف  وهي 
املعنية  وهي  الوطن  أبناء  جميع 
بالحفاظ عىل السلم األهيل واألمن 
واالستقرار والنسيج االجتماعي وهو 
األمر الذي جعلها محل فخر واعتزاز 
املؤسسة  أن  مؤكداً  اليمنيني...  كل 
األمنية والعسكرية هي اليد القوية 
التي تحمي الوطن وتدحر املرتبصني 
اليد  أنها  كما   ، واستقراره  بأمنه 

الحامية التي تقوم بنجدة املواطن 
والحفاظ عىل حياته وممتلكاته.

رضورة  عىل  الداخلية  وزير  وشدد 
إبعاد املؤسسة األمنية عن الرصاعات 
من  تتمكن  حتى  واملذهبية  الحزبية 
تأدية املهام املخولة لها دستورا وقانونا.. 
وقال:" إن املؤسسة األمنية والعسكرية 
صلبة ولن تستطيع أي قوى أن تنخر 

جسدها"..
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ــس الجمهورية  ــا مع جهود رئي ــة تؤكد وقوفه الحكوم
ورئيس الوزراء يف التعامل مع التحديات الراهنة

دعت إىل وحدة الصف والتمسك بنهج السالم والوئام والحوار 

 التهاون تجاه التصرفات الالمسؤولة وغري القانونية وصون الممتلكات والحفاظ على أمن وسالمة المواطنني
مع  وقوفه  الوزراء  مجلس  أكد 
يبذلها  التي  املسؤولة  الجهود 
األخ عبدربه منصور هادي رئيس 
سالم  محمد  واألخ  الجمهورية 
الوزراء  مجلس  رئيس  باسندوة 
الراهنة  التحديات  مع  للتعامل 
للمؤسسة  الكاملة  ومساندته   ،
الدفاعية واألمنية للقيام بمهامهما .
اجتماعه  يف  املجلس  وجدد 
رئيس  برئاسة  أمس  االسبوعي  
باسندوة  سالم  محمد  املجلس 
التعقيدات  أن  عىل  التأكيد 
ومحاولة  الراهنة  واإلشكاليات 
أتون  إىل  بالوطن  الدفع  البعض 
تتطلب  والفوىض  الرصاعات 
السياسية  القوى  جميع  من 
واالجتماعية الخرية أن تقف صفا 
املسؤولة  الجهود  ملؤازرة  واحدا 
والحكيمة التي تبذلها الدولة ملنع 
تفاقمها وتعاظم تداعياتها الكارثية 

عىل حارض ومستقبل الوطن . 
وأشاد مجلس الوزراء الذي استمع 

حول  الدفاع  وزير  من  تقرير  إىل 
طبيعة هذه األحداث املؤسفة التي 
حدثت يف منطقة حزيز وأمام مجلس 
الوزراء وشارع املطار وما نجم عنها 
بالدور  ،عاليا  ضحايا  سقوط  من 
املسلحة  القوات  ألبناء  البطويل 
واألمن البواسل الذين يذودون عن 
واستقراره  وأمنه  الوطن  حياض 

ويقدمون أرواحهم رخيصة من أجل 
استقرار  وصون  املواطنني  حماية 

وسالمة الوطن.
القوى  جميع  املجلس  ودعا 
السياسية إىل التحيل بأعىل درجات 
األوضاع  إزاء  واملسؤولية  الحكمة 
الراهنة التي يمر بها الوطن وبذل كل 
ما بوسعها لتحصني الوطن وحمايته 

من األخطار املحيطة به .
وحث كافة األطراف عىل وحدة الصف 
والتمسك بنهج السالم والوئام وتأكيد 
حضور ثقافة الحوار لحل أي خالفات 
بني أبناء الوطن ،إضافة إىل نبذ العنف 
عن  للتعبري  كوسيلة  اليه  اللجوء  أو 
الرأي أو للمطالبة بالحقوق أيا كانت 
هذه الحقوق مرشوعة أو خالف ذلك، 

مشددا عىل أن الحكومة لن تتهاون عن 
القيام بواجبها القانوني يف اتخاذ كل 
ما يلزم من إجراءات رادعة تجاه كافة 
الترصفات الالمسؤولة وغري القانونية 
والخاصة  العامة  املمتلكات  وصون 

والحفاظ عىل أمن وسالمة املواطنني . 
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مصدر أمني: اعتداءات مليشيات الحوثي 
ممنهجة وجرائم يعاقب عليها القانون

 /  عبدهللا الخوالين
يشارك اليمن يف اجتماعات الدورة الثامنة والثالثني ملجلس محافظي 
املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية الذي سيعقد يف الجزائر خالل 
الفرتة  12ـ  16 من سبتمرب الجاري بوفد يرتأسه األخ محمد عوض بن همام 

محافظ البنك املركزي اليمني.
وأوضح األخ يحيى محمد الكستبان ـ مدير عام العالقات العامة بالبنك املركزي 
اليمني عضو الوفد املشارك يف ترصيح لـ (الثورة) أن جدول أعمال الدورة سيتضمن 
عدداً من املوضوعات الهامة ومنها التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام 2014م 
والذي يعكس التطورات االقتصادية التي شهدتها الدول العربية خالل عام 2014م..

 حذر مصدر أمني مسؤول بمحافظة 
تقوم  ما  استمرار  مخاطر  من  صنعاء 
به مليشيات جماعة الحوثي املسلحة 
من اعتداءات تخريبية طالت عدداً من 
املنشآت التعليمية واملباني واملؤسسات 
والخاصة يف منطقة حزيز  الحكومية 
بصنعاء يف إطار عملية ممنهجة تهدف 
إىل إقالق السكينة العامة وتعريض أمن 

واستقرار الوطن للخطر .
وأوضح املصدر يف ترصيح لـ(سبأ) أن 
انتشار عنارص جماعة الحوثي أمس يف 
عدد من الشوارع والحارات والتمركز يف 
أسطح املباني املطلة عىل بعض شوارع 
منطقة حزيز ويف احدى املدارس التي 
تم االعتداء عليها أمس يعد تصعيدا 
مسلحا خطريا وجرائم يعاقب عليها 
القانون ويكشف زيف سلمية ما يدعون 

به يف وسائل إعالمهم املختلفة .
سقوط  أن  إىل  املصدر  وأشار 
الضحايا من املواطنني ومن منتسبي 
األجهزة األمنية والعسكرية جراء تلك 
وكذا  املسلح  والتصعيد  االعتداءات 
مساكنهم  يف  األمنني  املواطنني  ترويع 
جرائم ال تقل بشاعة عن جرائم اإلرهاب.
االيجابي  بالتعامل  املصدر  وأشاد 
األمنية  األجهزة  قبل  من  واملسؤول 
كان  التي  الفرص  لتفويت  والعسكرية 
الوطن  بأمن  املرتبصون  إليها  يسعى 
واستقراره ولو كان عىل حساب دم األبرياء 
ممن تم إغوائهم والتغرير عليهم وجرهم 
لتحقيق مصالح مشبوهة مغلفة بشعارات 
ومطالب ال تخدم سوى من يروجون لها ..

حذرها من استمرار تصعيدها المسلح
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• من اإلرشيف

اليمن يشارك يف اجتماعات مجلس 
محافظي املصارف املركزية بالجزائر

برئاسة بن همام

يف اتصــال هاتفــي بينهمــا

أوبامــا والعاهـل السعــودي يتفقــان
على دعم اليمـن والرئيـس هـادي

واشنطنـ  سبأ
أعلن البيت األبيض يف بيان 
صحفي أصدره مساء أمس يف 
واشنطن أن الرئيس باراك أوباما 
رئيس الواليات املتحدة األمريكية 
وخادم الحرمني الرشيفني امللك 
ملك  عبدالعزيز  بن  عبدالله 
السعودية،  العربية  اململكة 
أكدا خالل اتصال هاتفي جرى 
املشرتك  التزامهما  بينهما 

بمواصلة دعم الرئيس عبدربه 
الحكومة  وكذا  هادي  منصور 

اليمنية .
البيان  يف  األبيض  البيت  وقال 
أوباما  باراك  الرئيس  "ناقش 
وامللك عبدالله التطورات االخرية 
مجدداً  الزعيمان  وأكد  اليمن  يف 
التزامهما املشرتك بمواصلة دعم 
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس 
بغية  اليمنية  الحكومة  وكذا 

الوصول اىل حل دائم يهدف اىل 
مع  الجارية  التوترات  حلحلة 
الحركة الحوثية يف إطار العملية 
االنتقالية بموجب مبادرة مجلس 

التعاون الخليجي".
الزعيمني  أن  إىل  البيان  وأشار 
من  عدداً  االتصال  خالل  بحثا 
املشرتك،  االهتمام  ذات  القضايا 
ويف مقدمتها مخاطر (داعش) يف 

كل من سوريا والعراق.


