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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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استقبل مشائخ وأعيان منطقة حزيز  .. وحثهم على التهدئة والتعاون مع قائد قوات االحتياط 

ــدم االنجرار للتطرف والعنف  ــى جميع األطراف تحكيم العقل وع ــون على دماء اليمنيني .. وعل حريص
ــا منه مرارًا ــذا ما حذرن ــن لمخاطر كبرية وه ــة وتعريض اليم ــة اإلقليمي ــائل لفرض الهيمن ــاك رس هن
ــيدافع عن منزله وحرماته والدولة ستعمل على عدم سفك الدماء ــالح منتشر لدى كل الناس وكٌل س الس

الرئيس : أي اقتحام للمرافق الحكومية أو أقسام الشرطة أو البيوت محرٌم وال يجوز السكوت عليه

رئيس    - هادي  منصور  عبدربه  األخ  دعا 
الجمهورية جميع أبناء منطقة حزيز واألحياء 
قوات  قائد  مع  الكامل  التعاون  إىل  املجاورة  
االحتياط اللواء الركن عيل بن عيل الجائفي 
والعمل من أجل التهدئة وتجنب الصدام إَال 

للدفاع عن النفس واملال والعرض ".
وأضاف  األخ الرئيس لدى استقباله أمس عدداً 
من املشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية 
من منطقة حزيز وأحياء بيت حارض وغريها 
من األحياء املجاورة " ال مانع لدينا وبموجب 
تجمعات  هناك  تكون  أن  والقوانني  الدستور 
سلمية ولكن محاولة اقتحام املرافق الحكومية 
أو املدارس وأقسام الرشطة أو البيوت فهذا شيئ 

محرم وال يجوز السكوت عليه مطلقا " .
واستعرض جملة من القضايا املتصلة بحلحلة 
األزمة يف اليمن وقال "نحن حريصون عىل أن ال 
تسفك قطرة دم يمنية سواء كان من هذا الطرف 
أو ذاك وبذلنا كل الجهود لتجنيب اليمن ويالت 

املحن املتالحقة . 
العقل  وأكد أن عىل جميع األطراف تحكيم 
والتطرف..  للعنف  االنجرار  وعدم  واملنطق 
مستعرضا الحيثيات التي تثبت تدخل إيران 

يف شؤون اليمن.
وقال األخ رئيس الجمهورية " لقد حذرنا مرارا 
من أي تدخل يف شؤون اليمن الداخلية ولكن ما 
يحدث ربما هي رسائل من أجل فرض الهيمنة 

اإلقليمية وتعريض اليمن للمخاطر الكبرية " .
من جهتهم أكد املشائخ واألعيان والشخصيات 
الدولة واألمن  االجتماعية وقوفهم إىل جانب 
,معربني  املجتمع  سالمة  أجل  من  والجيش 
اندفاع من قبل  الكبرية من أي  عن مخاوفهم 
وقد  خصوصا  املسلحة  الحوثيني  مليشيات 
حدث أكرث من اعتداء وأكرث من مرة القتحامات 

منازل الناس .

أمام اجتماع المتابعة لتعهدات المانحني 

بطلب من األطراف المعنية :
يف اجتماع للمجلس األعلى للطاقة

خطة قصرية املدى إلصالح قطاع الطاقة واستكمال دراسة إنشاء غازية معرب

 األكوع يؤكد عزم الحكومة تنفيذ 
استحقاقات تأسيس الدولة الحديثة 

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة املهندس عبدالله األكوع 
تصميم الحكومة عىل امليض قدما يف تنفيذ االستحقاقات الهادفة إىل تأسيس 
وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة عىل أساس تنفيذ نتائج ومخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمكوناته وقضاياه املختلفة .
وأشار يف كلمة نيابة عن رئيس الوزراء  أمام اجتماع املتابعة لتعهدات 
املانحني واإلطار املشرتك للمسؤوليات املتبادلة بني الحكومة واملانحني إىل 
حجم التحديات االقتصادية واألمنية التي يواجهها اليمن ويعاني من آثارها 
الشعب والناتجة عن أعمال ال مسؤولة من قبل بعض املعرقلني للعملية 

السياسية..
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مناقشة ترتيبات اجتماع 
أصدقاء اليمن يف نيويورك

ناقشت جلسة مشاورات خاصة عقدت امس بوزارة 
الخارجية الربيطانية بلندن الرتتيبات والتحضريات 
النعقاد االجتماع القادم ملجموعة اصدقاء اليمن 
خالل  وجرى  الجاري  سبتمرب   24 يف  بنيويورك 
الجلسة استعراض التحضريات الجارية النعقاد 
االجتماع القادم ملجموعة اصدقاء اليمن وفقا آللية 
العمل الجديدة للمجموعة التي تم اعتمادها يف 
اجتماع املجموعة بالعاصمة الربيطانية يف شهر 

ابريل املايض..

الدول  العشر  تدين ممارسات جماعة الحوثي وتحملها مسؤولية تدهور األمن

أدانت الدول العرش الراعية للمبادرة 
الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة 
العضوية يف مجلس األمن ودول مجلس 
التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي، 
الصادرة  العلنية  البيانات  ما تتضمنه 
عن جماعة الحوثي "أنصار الله" من 
اليمنية،  الحكومة  إلسقاط  تهديدات 
الوضع  تدهور  عن  مسؤولة  واعتربتها 

األمني يف العاصمة صنعاء، وعن عدم 
االنسحاب الكامل من محافظة عمران 
مواجهات  يف  اشرتاكها  عن  وكذلك 

مسلحة يف محافظة الجوف .
الراعية  العرش  الدول  أدانت  كما 
سفرائها  عرب  الخليجية  للمبادرة 
مشرتك  بيان  يف  بصنعاء  املعتمدين 
اصدروه أمس  تلك العنارص التي تسعى 

إىل استغالل حالة عدم االستقرار الحالية 
 .. ضيقة  سياسية  أجندات  لتحقيق 
مشددة أن الظروف الحالية تستوجب 
عىل جميع اليمنيني العمل معاً لتحقيق 

املصلحة الوطنية.
تدرس  بأنها  املجموعة  وأكدت 
بعناية معلومات تشري إىل أن عنارص 
من القوى السياسية املحلية األخرى 

تشجع هذا التدهور، أو أنها تغذي 
أهداف  لتحقيق  االستقرار  عدم 
شخصية عىل حساب الشعب اليمني 
محذرة من أي محاوالت من خارج 
اليمن لدعم األعمال التي تؤدي إىل 

االضطراب والفوىض . 

   حذرت من أي محاوالت خارجية لدعم االضطراب والفوضى والعنف يف اليمن

ــية تغذي عدم االستقرار لمصالح شخصية هناك معلومات عن عناصر من قوى سياس
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صنعاء/سبأ
أقر املجلس األعىل للطاقة أمس برئاسة 
نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة 
املهندس عبدالله محسن األكوع إعداد 
خطة عمل قصرية املدى بمحددات زمنية 
ومالية واضحة إلصالح قطاع الطاقة يف 
اليمن باالستفادة من الدراسات السابقة 
بالتنسيق  التنفيذي  الجهاز  وتكليف 
الخرباء  الستقدام  املعنيني  املانحني  مع 

الالزمني.
وكان االجتماع ناقش التفاصيل الفنية 
الخاصة بإنشاء محطة معرب الغازية، 
الفجوة  وتغطية  الغاز  توفر  حيث  من 
املالية واستكمال الرؤى الفنية املتعلقة 

بالجانب الجيولوجي.
ويف ضوء املناقشات أقر االجتماع تشكيل 
فريق فني من الجهات ذات العالقة إلنجاز 

تلك الرؤى خالل مدة شهر.
كما ناقش االجتماع تقرير الجهاز التنفيذي 
حول  املانحني  تعهدات  استيعاب  لترسيع 

إصالحات قطاع الطاقة يف اليمن.

بدأ مساعد أمني عام األمم املتحدة 
جمال  لليمن  الخاص  ومستشاره 
جولة  تيسري  أمس  مساء  بنعمر 
جديدة من املفاوضات، بطلب من 
إيجاد  أجل  من  املعنية،  األطراف 
حل سلمي لألزمة الراهنة يف اليمن.
أصدره  صحفي  بالغ  وقال 
لبنعمر وتلقت  املكتب اإلعالمي 
(سبأ)  اليمنية  األنباء  وكالة 
استمع  بنعمر  :"إن  منه  نسخة 

الجمهورية  رئيس  إىل مستشار 
اإلرياني،  عبدالكريم  الدكتور 
ومدير مكتب رئيس الجمهورية 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، 
لألمن  املركزي  الجهاز  ورئيس 
السيايس اللواء جالل الرويشان، 
وأمني العاصمة عبدالقادر هالل، 
وممثيل أنصار الله حسني العزي 

ومهدي املشاط"..

ــر يبدأ جولة مفاوضات جديدة  إليجاد  بنعم
حل سلمي لألزمة الراهنة يف اليمن
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أمريكا تشيد باستجابة الدول العربية 
لتشكيل تحالف دويل ملحاربة اإلرهاب

عن  األمريكية  اإلدارة  أعربت 
العربية  الدول  لتفاعل  ارتياحها 
املتحدة  الواليات  مساعي  مع 
إىل تشكيل تحالف دويل ملحاربة 
اإلرهاب والتطرف يف منطقة الرشق 

األوسط.
األمريكي  الخارجية  وزير  وقال 
جون كريي أن بالده راضية للغاية 
العربية  اململكة  استجابة  عن 
السعودية والدول العربية األخرى 
التي شاركت يف اجتماع جدة لبحث 
إنشاء التحالف املأمول ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية (داعش) املتطرف 

والقاعدة.
وأكد كريي أمس من القاهرة أن 
الواليات املتحدة ستحارب تنظيم 
الدولة اإلسالمية أينما كان مشرياً 
إىل ما اسماه الدور املحوري الذي 
يف  التطرف  نبذ  يف  مرص  تلعبه 

املنطقة.
أمس  مباحثات  كريي  واجرى 
الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  مع 
لجامعة  العام  واألمني  السييس 

الدول العربية نبيل العربي..

الرئيس يعزي يف وفاة 
العقيد محمد املطري

صنعاءـ  سبأ
بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية برقية عزاء ومواساة إىل الشيخ أحمد 
املطري ومالك محمد املطري وذلك يف وفاة العقيد 

محمد أحمد املطري.

.. و يعزي يف وفاة الشاعر عمر نسري
بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية أمس برقية عزاء ومواساة يف إىل محمد 
عمر عبدالله نسري يف وفاة والده الشاعر الكبري عمر 
عبدالله نسري الذي تويف أمس بمدينة زنجبار عن 
عمر ناهز 82 سنة بعد تجربة أثرى خاللها املكتبة 
الشعرية اليمنية بعدد كبري من القصائد التي تغنى 

بها عدد من أصوات األغنية اليمنية.
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