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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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دعا إىل اإلسراع يف االعداد والتحضري لعملية االستفتاء على الدستور وإجراء االنتخابات

االتحاد األورويب يدين األعمال التي تستهدف تقويض العملية االنتقالية يف اليمن

صنعاء/ سبأ
بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة 
إىل الرئيس انريكه بنييا نييتو رئيس الواليات املتحدة املكسيكية بمناسبة 

احتفاالت الشعب املكسيكي الصديق بيوم االستقالل .

بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء 
ومواساة إىل هارون رشيد صالح عيل ومحمد صالح عيل وذلك يف استشهاد 
املساعد رشيد صالح عيل إثر اعتداء إرهابي غادر وجبان بمنطقة القريش 
محافظة لحج .. وعرب األخ الرئيس عن بالغ األىس واألسف وصادق العزاء 
واملواساة يف هذا املصاب .. مبتهال إىل الله العيل القدير أن يتغمد الشهيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان .. 

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وزير النقل : األوضاع يف مطار صنعاء آمنة ومستقرةتولر يجدد دعم الواليات املتحدة  لجهود الرئيس هادي
وزير  الوزراء  رئيس  نائب  دعا 
االتصاالت وتقنية املعلومات الدكتور 
الراعية  الدول  دغر  بن  عبيد  أحمد 
يف  االستمرار  إىل  الخليجية  للمبادرة 
دعم جهود التسوية السياسية ، وتقديم 
الدعم واملساندة لألخ الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية كي 

يتمكن من قيادة البالد إىل بر األمان 
السفري  أمس  لقائه  خالل  وثمن 
األمريكي  بصنعاء ماثيو تولر  دور 
الواليات املتحدة الساعي إىل تحقيق 

أمن واستقرار اليمن ..
األمريكي  السفري  جدد  جانبه  من 
أمن  عىل  املتحدة  الواليات  حرص 
واستقرار ووحدة اليمن ، واالستمرار 

يف دعم ومساندة الجهود السياسية 
اليمنية للتوصل إىل حلول سلمية من 
شأنها تجاوز األزمة الراهنة يف اليمن 
الخليجية  املبادرة  ملضامني  وفقاً 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
األوضاع  الجانبان  وناقش 
الساحة  عىل  الراهنة  واملستجدات 
السياسية ، وانعكاساتها األمنية يف 
أمانة العاصمة صنعاء والبالد عموماً 
وما قد تجره تلك األوضاع الراهنة من 
مخاطر حقيقية عىل الدولة واملجتمع 
. كما جرى خالل اللقاء بحث سبل 
الصديقني  البلدين  بني  التعاون 
وسبل تطويرها وتعزيزها يف مختلف 
املجاالت وبما يحقق املنفعة املشرتكة .

أكد وزير النقل واعد باذيب أن 
آمنة  صنعاء  مطار  يف  األوضاع 
ومستقرة وأن الحركة املالحية فيه 
لها  تسري بحسب ما هو مخطط 
تكن  لم  ما  دون تأخري ألي رحلة 

هناك ظروف فنية.
التفقدية  زيارته  خالل  وأوضح 
أمس ملطار صنعاء الدويل أن املطار 
بعيد كل البعد عن الشائعات التي 
تقال بغرض استهداف هذا الرصح 
بمختلف  الجميع  يخدم  الذي 
والوطنية  السياسية  مشاربهم 

واالجتماعية.
وتفقد وزير النقل الدكتور واعد 
عبدالله باذيب أمس ومعه رئيس 

املدني  للطريان  العامة  الهيئة 
واألرصاد حامد فرج نشاط الحركة 

املالحية يف مطار صنعاء الدويل.
واطلع الوزير عىل سري الحركة 
الجوية واملالحة الجوية وما تقدمه 
املطار من خدمات لرشكات  إدارة 

الطريان املحلية واألجنبية.
النقل  وزير  رأس  ذلك  عقب 
يف  األزمات  إدارة  للجنة  اجتماعا 
املطار بحضور رئيس الهيئة العامة 
للطريان املدني واألرصاد ومدير عام 
مطار صنعاء الدويل ومديري األمن 

والعمليات والتسهيالت..

أكد أن  الحركة المالحية تسري بانتظام بن دغر يثمن  الدور األمريكي يف تحقيق أمن واستقرار اليمن

ترتيبات لحفل تكريمي كبري ألوائل الجمهورية

الحامدي: املواجهات املسلحة تسببت يف إعاقة العملية التعليمية بمحافظة الجوف
 / حمدي دوبلة

قالت وزارة الرتبية والتعليم بأن 
املواجهات املسلحة الدائرة حالياً 
سلباً  أثرت  الجوف  بمحافظة 
العملية  سري  عىل  كبري  وبشكل 

التعليمية باملحافظة.
عبدالله  الدكتور  وأوضح 
الرتبية  وزير  نائب  الحامدي، 
أحداث  بأن  لـ(الثورة)  والتعليم 
مديريات  تشهدها  التي  العنف 

بالجوف أدت إىل توقف %75 من 
مدارس املحافظة بعد أن نزح األهايل 

وأغلقت تلك املدارس.
وأشار الحامدي إىل أن التأثريات 
األخرى  املديريات  أيضا  شملت 
التي ال تشهد مواجهات نظراً إىل 
تخوف السكان من أي أحداث طارئة 
املنازل  يف  أوالدهم  ابقاء  وبالتايل 
وعدم إرسالهم إىل املرافق التعليمية.
عن  الحامدي  الدكتور  وكشف 
ترتيبات تجريها وزارة الرتبية والتعليم 

إلقامة حفل تكريمي كبري للطلبة أوائل 
الجمهورية يف امتحانات الشهادتني 
الدرايس  للعام  والثانوية  األساسية 
املنرصم والذي من املقرر إقامته خالل 

الفرتة القليلة القادمة.
توزيع  استكمال  وبخصوص 
وزير  نائب  أكد  الدرايس  املنهج 
الرتبية والتعليم بأن نسبة النقص 
يف املنهج تبلغ %20 وتوقع أن يتم 
سد هذا النقص مع نهاية سبتمرب 

الجاري.

ضبط ٣ عناصر إرهابية وأسلحة 
متنوعة يف منازل بلحج

بقيادة  عسكري  مصدر  أعلن 
املنطقة العسكرية الرابعة " أنه تم 
أمس مداهمة عدد من املنازل املشتبه 
بتواجد عنارص إرهابية فيها بمدينة 

الحوطة محافظة لحج .
أن عملية  لـ "سبأ"  املصدر  وقال 
املداهمة أسفرت عن ضبط ثالثة من 
العنارص اإلرهابية املشتبهة إىل جانب 
العثور عىل أسلحة آلية وقواذف أر بي 

جي ومسدس كاتم للصوت.

وأشار إىل أن األجهزة العسكرية 
وتتعقب  تتحرى  زالت  ما  واألمنية 
اإلرهابية  والخاليا  العنارص  بقايا 
إلقاء  يتم  حتى  املنطقة  من  الفارة 

القبض عليها وتقديمها للعدالة .
وأهاب املصدر بكافة املوطنني عدم 
إيواء العنارص اإلرهابية أو التسرت عىل 
أي منهم ورسعة اإلبالغ الفوري عن 
أي أعمال أو تحركات لتلك العنارص 

ألقرب نقطة عسكرية أو مركز أمني .

رئيس الجمهورية يهنئ نظريه 
املكسيكي بيوم االستقالل

.. ويعزي يف استشهاد املساعد رشيد صالح علي

أدان االتحاد األوروبي أي أعمال تستهدف تقويض 
العملية االنتقالية يف اليمن املستندة عىل املبادرة 
الخليجية.. مشددا بأنه ينبغي عىل املنخرطني يف 
وتسليم  السالح  عن  التخيل  املسلحة  املواجهات 
القوات  من  عليها  االستيالء  تم  التي  األسلحة 

النظامية وااللتزام بالقوانني النافذة.
وشددت  بعثة االتحاد األوروبي بصنعاء يف بيان 
أصدرته أمس بمناسبة اليوم العاملي للديمقراطية 
تحت شعار "إرشاك الشباب يف العملية الديمقراطية".
عىل أهمية االرساع يف االعداد والتحضري لعملية 
االستفتاء عىل الدستور وإجراء انتخابات تتسم 
بالشفافية واملصداقية لضمان العودة اىل الجدول 
الزمني للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. معتربة 
أن إنجاز هذه االستحقاقات يف حينها يعد األساس 
لبناء مؤسسات ديمقراطية جامعة وبشكل صحيح.

وقالت بعثة االتحاد األوروبي: "واليوم وبينما نسعى 

املسار  النتهاج  الشباب  وخاصة  اليمنيني  إلرشاك 
جميع  عىل  يجب  عنه،  الحيد  وعدم  الديمقراطي 
القوى السياسية أن تضع مصالحها الضيقة جانباً". 
.. مجددة التزام االتحاد األوروبي بمواصلة دعم اليمن 

يف طريقه نحو الديمقراطية.

اجتماع موسع يف صنعاء  الستعراض المشاريع الممولة خارجيًا

املانحون : صرف التعهدات سيعزز االستقرار السياسي
 /  محمد راجح

عقد أمس بصنعاء اجتماع موسع بني 
الحكومة اليمنية واملانحني ملناقشة التقدم 
يف تنفيذ املشاريع املمولة خارجيا وسري 
استيعاب التعهدات التي تقع تحت اإلطار 

املشرتك للمسؤوليات املتبادلة املوقعة يف 
مؤتمر الرياض يف سبتمرب 2012م. 

الدول  ممثلو  أكد  االجتماع  ويف 
التي  املشاكل  أن  املانحة   واملنظمات 
االَّ  حلها  يمكن  ال  حاليا  اليمن  تواجه 
للتعهدات  الرصف  عملية  وأن  بالحوار 

ستعزز باالستقرار السيايس .. وشددوا 
التعهدات  برمجة  إعادة  أهمية  عىل 
بحسب األولويات وعرب التنسيق الفعال 
بني الحكومة واملانحني باإلضافة اىل رضورة 
تعزيز بناء قدرات املؤسسات الحكومية..

الرياض/ سبأ
شدد األمني العام ملجلس التعاون 
الدكتور  العربية  الخليج  لدول 
عبداللطيف بن راشد الزياني، عىل 
ملساعدة  الجهود  مواصلة  أهمية 
الراهنة  األزمة  تخطي  عىل  اليمن 
الذي  السيايس  املسار  يف  وامليض 
وآليتها  الخليجية  املبادرة  رسمته 
. مؤكدا حرص مجلس   . التنفيذية 
التعاون عىل تقديم كل الدعم لألخوة 

اليمنيني يف هذا الشأن .
جاء ذلك خالل لقاء األمني العام 

ملجلس التعاون أمس يف مقر األمانة 
العامة بالرياض بمبعوثه إىل اليمن 
العزيز  عبد  بن  صالح  الدكتور 

القنيعري عقب عودته من صنعاء .
أصدرته  صحفي  بالغ  وبحسب 
األمانة العامة ملجلس التعاون فقد 
خالل  العام  األمني  مبعوث  عرض 
التطورات  آخر  حول  تقريراً  اللقاء 
نتائج  وكذا  اليمنية  الساحة  عىل 
زيارته لصنعاء ولقاءاته مع املسؤولني 
العرش  الدول  مجموعة  وسفراء 

الداعمة للمبادرة الخليجية .

الزياين يشدد على مواصلة الجهود ملساعدة اليمن على تخطي األزمة
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تأجيل انتخابات املدير العام 
ملنظمة العمل العربية 

القاهرة /سبأ
أقر مؤتمر العمل العربي يف دورته الـ41 التي تعقد أعمالها بالقاهرة 
باالجماع تأجيل إجراء انتخاب املدير العام ملنظمة العمل العربية إىل 
الدورة القادمة يف إبريل 2015م، وطالب املؤتمر املدير العام الحايل أحمد 

محمد لقمان استكمال فرتته القانونية التي تنتهي منتصف العام القادم.
واتخذ وفود الحكومات وأصحاب األعمال وممثلو العمال قرار استكمال أحمد محمد 
لقمان نظرا ملا حققه من نقلة نوعية يف مهنية العمل املؤسيس ملنظمة العمل العربية، 
وانجازات األداء املحرتف آلليات ونظم املنظمة، وتطورها يف تحقيق الريادة بني املنظمات 

االقليمية والدولية العاملة يف مجال التشغيل والعمالة..

لقمان يواصل ما تبقى من فرتته القانونية

مؤتمر دويل يف باريس لبحث 
آليات مواجهة تنظيم داعش

 /قاسم الشاوش
يلتئم اليوم يف العاصمة الفرنسية 
الخاص  الدويل  االجتماع  باريس 
بحشد املزيد من الدعم للحرب ضد 
بات  اإلرهابي،الذي  داعش  تنظيم 
يف  اإلقليمي  مداه  يتجاوز  خطره 
الشام والعراق مع احتمال امتداده 
إىل دول  الجوار ونظرا للخطر الذي 
شكله هذا التنظيم يالحظ انضمام 
مرص اكرب دولة عربية إىل التحالف 
دول  إنشائه  إىل  دعا  الذي  الدويل 
الغرب وكذا انضمام الخليج  وتركيا 

التي انضمت عىل حني غرة يف هذا 
الذي  املؤتمر  التحالف ويأتي  هذا 
يعقد تحت شعار ”السالم واألمن يف 
العراق" قبيل اجتماع مجلس األمن 
برئاسة باراك أوباما ومشاركة غالبية 
رؤساء الدول األعضاء فيه يف الـ25من 
سيخصص  الذي  الحايل  سبتمرب 
ملا  واستكمال  ولإلرهاب  للعراق 
حصل عىل هامش اجتماعات حلف 
شمال األطليس "الناتو" يف نيوبورت 

"مقاطعة ويلز الربيطانية"..
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