
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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 أكد وزير الخارجية جمال عبدالله السالل أن أمن 
اليمن يرتبط بشكل قوي بأمن واستقرار دول الخليج 

العربية واملنطقة عموماً.
وشدد وزير الخارجية يف كلمة له أمام " مؤتمر الخليج العربي 
العاصمة  أعماله  أمس يف  بدأ  الذي   " اإلقليمية  والتحديات 
السعودية الرياض عىل أهمية وفاء الدول املانحة بالتزاماتها 
وما قطعته من تعهدات ملساعدة اليمن ودعم الجهود التي يبذلها 
فخامة األخ رئيس الجمهورية إلنجاح العملية االنتقالية وتعزيز 

قدرات الدولة اليمنية حتى تصل إىل بر األمان.
الوضع  حالة  كلمته  يف  الخارجية  وزير  واستعرض 
االقتصادي واألمني والنتائج الضارة للتدخالت اإلقليمية 
الهادفة إىل عرقلة العملية السياسية وإفشالها وبالتايل 
إجهاض العملية االنتقالية .. منوها إىل خطورة ذلك عىل 

أمن اليمن واستقراره ووحدته وخطورة ذلك وانعكاساته 
عىل أمن الخليج العربي ككل . 

من جانب آخر جددت اململكة العربية السعودية وقوفها 
إىل جانب اليمن ودعمها لجهود األخ الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية بما يحقق أمن واستقرار ووحدة 

اليمن وبناء اليمن الجديد الذي يتطلع له جميع أبنائه.
جاء ذلك عىل لسان نائب وزير الخارجية السعودي 
األمري عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز خالل لقاء 
وزير الخارجية جمال عبدالله السالل به أمس عىل 
والتحديات  العربي  الخليج  مؤتمر"  أعمال  هامش 
اإلقليمية" املنعقد حالياً يف العاصمة السعودية الرياض.

السالل يحذر من خطورة إجهاض العملية االنتقالية يف اليمن على أمن الخليج واملنطقة

البنك الدويل يدرج صندوق إعمار حضرموت ضمن املشاريع الناجحة يف العالم

السعودية تجدد دعمها لجهود الرئيس هادي يف الحفاظ على األمن واالستقرار ووحدة اليمن

أثناء لقائه لجنة صياغة الدستور :

نقلها القائم بأعمال سفارة اليمن بالكويت

"مكافحة الفساد" تحيل قضية محطة حزيز الكهربائية إىل نيابة األموال العامة
 / مطهر هزبر 

تستعد الهيئة العليا ملكافحة الفساد لرفع 
تقريرها الدوري إىل رئيس الجمهورية ومجلس 

النواب خالل األيام القليلة القادمة.
وأوضحت رئيسة الهيئة العليا ملكافحة الفساد 
يتضمن  التقرير  أن  بادويالن  أفراح  القاضية 
جملة من االختالالت وقضايا الفساد التي تم 
إحالتها من قبل الهيئة إىل النيابة العامة وكذا 

تلك التي ال تزال قيد النظر لدى الهيئة . 
 وأضافت يف ترصيح لـ(الثورة) أن من ضمن 
هذه املخالفات ما يتعلق بقضايا الفساد يف محطة 
كهرباء حزيز والتي أحالتها الهيئة إىل النيابة 
العامة وغريها من القضايا املتعلقة بالفساد ونهب 

املال العام..
وكانت الهيئة قد أقرت يف اجتماعها أمس األول 
رفع تقريرها الدوري الثاني إىل رئيس الجمهورية 
ومجلس النواب تنفيذاً ملا تضمنه قانون مكافحة 

برئاسة  أمس  اجتماعها  يف  أقرت  فيما  الفساد 
رئيسة الهيئة أفراح بادويالن إحالة قضية محطة 
حزيز الكهربائية بأمانة العاصمة إىل نيابة األموال 
القانونية يف واقعة  العامة الستكمال اإلجراءات 

فساد باملحطة..
وتمثلت واقعة الفساد يف اإلرضار بمصلحة 
الدولة يف املؤسسة العامة للكهرباء ما أدى إىل 
خروج الوحدة الرابعة من محطة حزيز عن 

الخدمة..

رئيس الجمهورية يعزي يف 
وفاة العميدين املفلحي و العبد

اريرتيا تؤكد ثقتها بحكمة الرئيس 
هادي لتجاوز األزمة يف اليمن

صنعاء – سبأ
بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء 
ومواساة إىل الدكتور عبدالله عبدالرحمن املفلحي وإخوانه وكافة آل 
املفلحي وذلك يف وفاة العميد الركن الدكتور يحيى عبدالرحمن املفلحي 

الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.
وأشار األخ الرئيس يف برقيته إىل أدوار الفقيد النضالية يف الكفاح 
املسلح ضد االستعمار حيث كان أحد مناضيل ثورة الـ14 من أكتوبر 
املجيدة..باإلضافة إىل إسهاماته املتميزة يف خدمة الوطن يف مجال 
القوات املسلحة من خالل تنفيذ كل ما أسند إليه من مهام وواجبات 
يف مختلف املناصب القيادية العسكرية التي توالها والتي كان 

آخرها مديراً لدائرة املساحة العسكرية.
كما بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء 

ومواساة إىل بسام أحمد العبد يف وفاة والده العميد أحمد العبد رشويط .. 
وعرب األخ الرئيس يف الربقيتني عن خالص العزاء وصادق املواساة ألرسة 
الفقيدين يف مصابهما، سائال الله العيل القدير أن يتغمدهما بواسع 
الرحمة واملغفرة ويلهم أهلهما وذويهما الصرب والسلوان "إنا لله وإنا 

إليه راجعوان " .

صنعاء / سبأ
أكد وزير خارجية دولة أريرتيا عثمان صالح محمد ثقة بالده 
بحكمة القيادة السياسية اليمنية برئاسة األخ الرئيس عبدربه 
منصور هادي، رئيس الجمهورية وقدرته عىل تجاوز األزمة الراهنة.
وأشار وزير خارجية اريرتيا خالل لقائه أمس القائم بأعمال 
سفارة اليمن باإلنابة يف أسمرا األخ محمد عيل الجائفي اهتمام 
ومتابعة فخامة الرئيس أسيايس أفورقي للتطورات واألحداث 
السياسية يف اليمن، مؤكدا أهمية اإلدراك بأن أي طرف يخرج عن 
اإلجماع الوطني سيهدد األمن واالستقرار يف اليمن وسينعكس ذلك 

سلبياً عىل األمن واالستقرار يف اإلقليم بأكمله.

الكويت /سبأ
نقل القائم بأعمال سفارة اليمن لدى الكويت الدكتور 
محمد صالح الربي إىل وزير شؤون الديوان األمريي بدولة 
الكويت الشيخ / نارص صباح األحمد الصباح خالل 
لقائه به أمس يف العاصمة الكويتية تهاني األخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إىل صاحب 
السمو الشيخ / صباح األحمد الجابر الصباح أمري دولة 
الكويت بمناسبة تكريمه من قبل األمم املتحدة بمنحه 
لقب (قائد العمل اإلنساني) تقديراً لألعمال الخريية 
واإلنسانية التي قدمها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات األخوية الحميمة 
ومجاالت التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني وسبل 

تعزيزها و تطويرها .

وأثنى الدكتور الربي عىل الدعم واملساندة املستمرة من 
قبل دولة الكويت لليمن يف مختلف املراحل وخصوصا 
دعم العملية االنتقالية الحالية املستندة عىل املبادرة 
الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .. مستعرضا 
تطورات األوضاع الراهنة عىل الساحة اليمنية والجهود 
التي يبذلها األخ رئيس الجمهورية عىل صعيد استكمال 
املبادرة  لبنود  االنتقالية وفقا  املرحلة   بقية خطوات 

الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وقد جدد وزير شؤون الديوان األمريي بدولة الكويت 
الرئيس  جهود  ودعم  اليمن،  جانب  إىل  بالده  وقوف 
السياسية  التسوية  إلنجاح  هادي  منصور  عبدربه 
وترجمة مخرجات الحوار الوطني ملا فيه تحقيق غايات 

وطموحات الشعب اليمني .

وزير إماراتي: ما يحدث يف اليمن نموذجا لفرض 
واقع عن طريق التمرد على السلطة الشرعية

الرياض / سبأ
للشؤون  الدولة  وزير  اعترب 
العربية  اإلمارات  بدولة  الخارجية 
محمد  بن  أنور  الدكتور  املتحدة 
قرقاش، ما يحدث يف اليمن وما تقوم 
به جماعة الحوثي نموذجا سلبيا 
عن  واقع  وفرض  األوضاع  لتفاقم 
طريق التمرد عىل السلطة الرشعية.
كلمة  يف  اإلماراتي  الوزير  وقال 
ألقاها أمام "مؤتمر الخليج العربي 
بدأ  الذي  اإلقليمية"  والتحديات 
أعماله أمس بالرياض :" األزمة التي 
يشكلها الحوثيون يف اليمن توضح 
الثلج  كرة  تأثري  توازي  تعقيدات 
حيث تم استغالل تدهور األوضاع 
مؤيدين  كسب  ومحاولة  األمنية 
لتقويض عملية االنتقال السيايس 

يف اليمن للحصول عىل السلطة".
وأضاف :" وهذه بيئة خصبة لتدخل 

أطراف خارجية بغية وضع قدمها يف 
املنطقة وتوجيه الرصاع بما يساهم يف 

تحقيق مصالحها يف املنطقة ".
وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية 
يلعب  أن  أهمية  عىل  اإلمارات  بدولة 
الدويل دوره بشكل مسؤول  املجتمع 
إلحالل االستقرار يف اليمن وكذا رضورة 
صاحبة  الخليجية  الدول  تلعب  ان 
املبادرة الخليجية دورا ديناميكيا فاعال 

لحماية اليمن واستقراره .
وأشار إىل أن بالده ترى أن التحدي 
الذي يمثله اإلرهاب ممتد وشامل 
من اليمن إىل مرص وليبيا وشمال 
أفريقيا.. مؤكدا يف هذا الصدد عىل 
أهمية أن تكون هناك إسرتاتيجية 
واضحة وشاملة للتصدي لإلرهاب 
كون اإلرهاب ليس فقط "داعش" 
بل العديد من املنظمات املنترشة يف 

منطقتنا العربية .

رئيس الجمهورية يهنئ أمري الكويت بمنحه 
لقب قائد العمل اإلنساين من األمم املتحدة
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بنعمر :  العملية السياسية يف اليمن تتقدم بشكل كبري رغم التحديات
صنعاءـ  سبأ

املتحدة  األمم  عام  أمني  مساعد  أكد 
جمال  اليمن  لشؤون  الخاص  ومستشاره 
بنعمر، استعداد األمم املتحدة وحرصها عىل 
صياغة  للجنة  الالزم  الفني  الدعم  تقديم 
الدستور، بما يمكنها من إنجاز املهام املناطة 

بها عىل أكمل وجه.
وأشار بنعمر لدى لقائه أمس يف صنعاء لجنة 
صياغة الدستور، إىل أن اليمنيني قطعوا شوطاً 

كبرياً يف العملية السياسية .. الفتاً إىل أن ما تم 
االتفاق عليه يف نوفمرب 2011م يعترب مخرجاً 

جنب اليمن مخاطر الحرب األهلية.
املخرج  أن  البداية  منذ  االتفاق  كان   ": وقال 
هو الرشاكة التي تضمن إرشاك جميع األطرف 
للخروج  وطني  حوار  مؤتمر  عرب  السياسية 
بمحددات ومبادئ دستورية لصياغة دستور 
جديد يلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني".
التي  األزمة  إىل  األممي  املبعوث  وتطرق 

ورغم  أنه  إىل  الفتاً   .. حاليا  اليمن  يشهدها 
االحتقان يف الساحة اليمنية إال أن العملية 
السياسية تشهد تقدماً كبرياً وأن اليمن أمام 

أهم مرحلة وهي عملية صياغة الدستور .
وأردف قائال :" الدستور كان موضع حوار 
ملختلف األطراف يف العام 2011م وكان االتفاق 
أن العملية الدستورية ستبدأ بحوار وطني 

وستنتهي بمخرجات دستورية..

 / أحمد سعيد بزعل
قررت إدارة البنك الدويل والصندوق 
العاملي للحد من الكوارث إدراج تجربة 
محافظتي  إعمار  إعادة  صندوق 
حرضموت واملهرة ملعالجة آثار كارثة 
عام 2008م ضمن املشاريع الناجحة 

يف العالم للتعايف من آثار الكوارث.
ختام  يف  الدويل  القرار  هذا  جاء 
أعمال املؤتمر العاملي الثاني إلعادة 
أيام  ثالثة  يف  نظمه  الذي  اإلعمار 
واشنطن،  األمريكية  بالعاصمة 
الصندوق العاملي للحد من الكوارث 
والتعايف من آثارها يف الفرتة من 10 
حيث  الجاري..  سبتمرب   13 حتى 
بحث املؤتمر تجارب تسع دول حول 
العالم من بينها اليمن ممثلة بتجربة 
واملهرة،  حرضموت  إعمار  صندوق 
شملت تقييماً متكامال ألداء املشاريع 
واملقرتحات  الصندوق  نفذها  التي 
واآلليات والرؤى املتصلة باستكمال 
املراحل املتبقية من مهام ومشاريع 

صندوق اإلعمار بحرضموت واملهرة.
وناقش املؤتمر آلية إدارة مخاطر 
الكوارث التي تشمل تحديد املخاطر 
واالستعداد  والتأهب  منها  والحد 
إعادة  وعمليات  املالية  والحماية 
مجابهة  عىل  القادرة  اإلعمار 

خسائر  بلغت  فقد  الكوارث.. 
الكوارث الطبيعية يف العالم خالل 
فرتة الثالثني عاماً املنرصمة نحو 2.6 
تريليون دوالر منها ما نسبته 78 % 

كانت الكوارث املتعلقة بالطقس.
يذكر أن مجلس املديرين التنفيذيني 

الدويل وافق مؤخرا عىل تقديم  للبنك 
لليمن  دوالر  مليون   19 قدرها  منحة 
لتحسني دقة التوقعات املناخية واملائية 
للسكان يف مختلف املحافظات خاصة 
الفقراء والضعفاء من الفئات األكرث 

ترضراً بالكوارث الطبيعية .
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الواليــات املتحــدة تبــدأ ضرباتهــا 
٥الجويــة علـى "داعـش العــراق"
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األعىل  القضاء  مجلس  اتخذ  
واملعالجات  اإلجراءات  من  عددا 
جلسات  انعقاد  تعذر  بشأن 
املحاكمات يف بعض مقرات املحاكم 
أن  بعد  األمنية  الظروف  بسبب 
اطلع عىل تقرير بهذا الشأن من 
النائب العام الدكتور عيل األعوش. 
األعىل  القضاء  مجلس  وكان 

األول   أمس  اجتماعه  يف  ناقش 
القايض  املجلس  رئيس  برئاسة 
عددا  سالم،  نارص  عيل  الدكتور 
من القضايا املرتبطة بآلية تطبيق 
املادة (293) مرافعات.. كما ناقش 
املجلس عددا من املواضيع املدرجة 
إزاءها  واتخذ  أعماله  جدول  يف 

القرارات املناسبة.

قال مصدر مسؤول بغرفة العمليات املشرتكة بوزارة الكهرباء إن 
الفرق الفنية لم تتمكن من إصالح األرضار التي لحقت بخطوط نقل 
الطاقة الكهربائية مأربـ  صنعاء يف منطقة مفرق الجوف مأرب نتيجة 

الستمرار املواجهات املسلحة يف املنطقة .
وأوضح املصدر لـ (سبأ) أن الفرق الفنية لم تتمكن من إصالح تلك األرضار 
رغم وجود الحماية األمنية املرافقة لها نظرا الستمرار املواجهات يف املنطقة، 
فضال عن كون الخطوط معرضة لرضبات متكررة بعد أن تنتهي الفرق الفنية 

من إصالحها مبارشة يف حال تواصلت تلك االشتباكات .

"القضاء األعلى" يقر معالجات بشأن تعذر انعقاد 
جلسات بعض  املحاكم بسبب الظروف األمنية

ــلحة  ــات املس ــاء : املواجه الكهرب
تحول دون إصالح خطوط النقل


