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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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طاهر : عدم تنفيذ القرارات الجمهورية أبرز معوقات لجنة أراضي الجنوب الحكيمي: استكمال خطط النزول امليداين وبدء وصول استمارات التسجيل االلكرتوين

سفري الواليات املتحدة: األطراف املعرقلة واملهددة ألمن 
اليمن ستكون عرضة إلجراءات دولية رادعة

ــوري يف اليمن ــئ س ــجيل ١٠ آالف الج تس
أعلن مسؤول يف مكتب املفوضية السامية لشؤون الالجئني 
بمحافظة عدن أن املفوضية سجلت حتى اآلن ما يزيد عىل 
عرشة آالف الجئ سوري وصلوا إىل اليمن خالل السنوات 

الثالث املاضية نتيجة الحرب الدائرة يف بالدهم .
جاء ذلك عىل لسان مدير الحماية يف مكتب املفوضية 
بعدن ارمن ديجاردين يف ترصيح لـ(سبأ) عقب حضوره 
مع مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بعدن العقيد عبد 
املجيد الغفاري أمس عملية تدشني فرع املصلحة بالتنسيق 
مع مكتب املفوضية إصدار شهادات الحماية املؤقتة لالجئني 
السوريني املقيمني يف محافظات عدن، لحج، أبني، الضالع ، 

شبوة ، حرضموت، املهرة ، وأرخبيل سقطرى.
وقال مدير الحماية يف مكتب املفوضية :"إن هذه العملية 
ومصلحة  املفوضية  بني  املوقعة  لالتفاقية  تنفيذاً  تأتي 
الهجرة والجوازات يف صنعاء مؤخراً والتي تنص عىل إصدار 
هذه الوثائق لجميع الالجئني السوريني يف اليمن وملدة سنة 

واحدة" ..

رئيس الجمهورية يعزي يف وفاة وزير 
الخارجية األسبق عبداهللا األصنج

أشاد باإلسهامات النضالية للفقيد

.. ويعزي يف وفاة الشيخ محمد الصباري

صنعاء/ سبأ
بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية 
عزاء ومواساة إىل الدكتور محمد عبدالله األصنج يف وفاة والده 
عبدالله عبداملجيد األصنج وزير الخارجية األسبق الذي وافاه 
األجل يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية بعد حياة حافلة 

بالنضال والعطاء الوطني .
وأشار األخ الرئيس يف برقيته إىل إسهامات الفقيد وأدواره النضالية 
يف خدمة الوطن من خالل املواقع واملناصب املختلفة التي تقلدها 
منذ وقت مبكر حيث كان من الرواد األوائل يف النضال من أجل 

التحرر واالستقالل والوحدة.
وعرب األخ الرئيس عن خالص العزاء وصادق املواساة ألرسة الفقيد 
يف هذا املصاب .. سائالً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع الرحمة 
واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

صنعاء/ سبأ
بعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
برقية عزاء ومواساة إىل الدكتور عبدالسالم محمد أحمد الصباري 
وجميع إخوانه وأفراد أرسته وآل الصباري جميعاً وذلك يف وفاة 
والدهم الشيخ محمد أحمد عبدالله الصباري الذي وافاه األجل 
الوطني واالجتماعي عىل مختلف  بالعمل  بعد حياة حافلة 
مستوياته حيث كان الفقيد من الشخصيات االجتماعية املعروفة 

واملرموقة.
مبتهالً إىل الله العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن 

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون"

أملانيا تدعو األطراف اليمنية إىل 
استكمال مسار العملية السياسية 

جددت جمهورية املانيا االتحادية تأكيدها عىل استمرار دعمها لليمن 
خالل الفرتة املقبلة الستكمال مسار العملية السياسية يف اليمن . 

وأكد سفري جمهورية املانيا االتحادية بصنعاء فالرت هاسمن خالل 
لقائه أمس بصنعاء مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع واألمن 
اللواء الركن عيل محسن صالح استمرار دعم املانيا لبالدنا خالل 

الفرتة املقبلة وحرصها عىل امن واستقرار اليمن .. 
وشدد السفري يف اللقاء الذي بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تطويرها إىل آفاق أوسع والتطورات األمنية التي 
تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من املناطق ومستجدات االوضاع 

عىل الساحة الوطنية .. 

أجرت تحقيقات حول العنف المسلح وأنشطة صالح والقاعدة وأعمال التخريب

دعا الحوثيني إىل الممارسة السياسية السليمة وحذرهم من العنف

مشروع قرار جديد لـ ١٨ ألف متظلم  التقى السفرية الربيطانية ورئيس القسم السياسي يف بعثة االتحاد األورويب

اللجنة األممية تؤكد استعدادها التخاذ عقوبات عاجلة ضد معرقلي التسوية يف اليمن
أعلنت لجنة العقوبات األممية الخاصة 
باليمن املنشأة بموجب قرار مجلس األمن 
الدويل رقم 2140 لسنة 2014م، استعدادها 
وبشكل عاجل للنظر يف مقرتحات التخاذ 
أو  األفراد  تستهدف  التي  العقوبات 
الكيانات نظرًا لوترية التطورات امليدانية 

عىل الساحة اليمنية.
جاء ذلك يف بيان أصدرته أمس عقب 
اجتماعها الذي عقدته ملناقشة التقرير 
األويل لفريق الخرباء التابع للجنة يف ضوء 

زيارته لليمن.
ورحبت لجنة العقوبات األممية بالدعوة 
التي تلقاها أعضاء فريق الخرباء لزيارة 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 

العربية .
وأوضح البيان أن اللجنة عقدت اجتماعا 
يف العارش من شهر سبتمرب الجاري، كرس 
الخرباء  لفريق  األويل  التقرير  ملناقشة 
التابع للجنة والذي استعرضته منسقة 

اللجنة.

وكشف البيان أن أعضاء الفريق أجروا 
خالل املرحلة األوىل من أعمال اللجنة، 
تحقيقات حول أربعة مواضيع عمومية 

تشمل:
يف  املسلح  والرصاع  العنف  أعمال    •
شمال اليمن، بما يف ذلك القتال داخل ويف 
محيط مدينة عمران وأنشطة الحوثيني 
األخرى  والفصائل  والقبائل  واالصالح 

املنخرطة يف الرصاع.
•  أنشطة ونفوذ الرئيس السابق عيل 

املؤتمر  يرتأس  الذي  صالح  عبدالله 
املرحلة  عىل  وأثرها  العام  الشعبي 

االنتقالية السياسية.
والتي  البالد  جنوب  يف  األنشطة    •
تشمل تنظيم القاعدة يف الجزيرة العربية 

والحراك.
•  االعتداءات عىل شبكة أنابيب النفط 
والغاز والكهرباء خاصة يف محافظة مارب.

العليا  اللجنة  رئيس  قال 
لالنتخابات القايض محمد الحكيمي 
أن اللجنة انتهت من إعداد خطط 
وأن  واملطبوعات  امليداني  النزول 
استمارات التسجيل قد بدأت تصل 
القايض  واستعرض  اليمن..  إىل 
الحكيمي خالل لقائه أمس بصنعاء 
كالً عىل حده سفرية اململكة املتحدة 
بصنعاء جني ماريوث ورئيس القسم 

السيايس يف بعثة االتحاد األوروبي 
الخطوات  لسربجر  يتز  كرستيان 
املنجزة يف سبيل التحضري للسجل 
االلكرتوني والخيارات املتاحة أمام 
مرشوع  تنفيذ  يف  للبدء  اللجنة 
االلكرتوني  االنتخابي  السجل 
خصوصا يف ظل األوضاع الراهنة 

التي يمر بها الوطن..

أوضح  القايض صالح نارص طاهر رئيس 
لجنة نظر ومعالجة قضايا األرايض يف 
املحافظات الجنوبية أن أبرز املعوقات 
التي تواجه عمل اللجنة تتمثل يف عدم 
املتعلقة  الجمهورية  القرارات  تنفيذ 
يف  اللجنة  اتخذتها  التي  باملعالجات 
السابق من قبل الجهات املسؤولة وذات 

العالقة بمحافظة عدن . 
  ونوه خالل لقاء اللجنة أمس بعدن 

وزيرة حقوق اإلنسان حورية مشهور 
ملناقشة الصعوبات التي تواجه سري 
عمل اللجنة وإمكانية إيجاد حلول 
رصف  عملية  أن  إىل   .. ومعالجات 
األرايض مازالت مستمرة يف عدن رغم 
التوجيهات الرئاسية الخاصة بوقف 
عملية  أن  مؤكدا   .. األرايض  رصف 
اللجنة  عمل  سري  تعرقل  الرصف 

وتضع أمامها صعوبات جديدة .

وأشار القايض صالح نارص طاهر أثناء 
عمل  سري  عن  مفصال  رشحا  تقديمه 
اللجنة وفروعها يف املحافظات الجنوبية 
بعدن  الرئييس  باملكتب  دوائرها  وكذا 
وعملية متابعتها للجهات ذات العالقة 
لتنفيذ القرارات املتعلقة باملعالجات التي 
اتخذتها اللجنة  .. إىل أن اللجنة أعدت 
مرشوع معالجات جديدة لحوايل / 18 / 
ألف متظلم يف قضايا األرايض لتقديمها 

إىل رئيس الجمهورية إلصدار قرارات بها .
وذكرت وكالة (سبأ) أن اللقاء الذي 
لصندوق  التنفيذي  املدير  حرضه 
يف  واملبعدين  األرايض  تعويضات 
عيل  القايض  الجنوبية  املحافظات 
عطبوش عوض، تطرق إىل آليات عمل 

اللجنة والصعوبات التي تعرتضها..

املتحدة  الواليات  سفري  عرب 
األمريكية بصنعاء ماثيو تولر عن 
قلق املجتمع الدويل والدول العرش 
من  الخليجية  للمبادرة  الراعية 
جماعة  بها  تقوم  التي  األنشطة 
أنصار الله والتي أدت إىل تدهور 

الوضع األمني يف اليمن.
ودعا السفري األمريكي يف مؤتمر 
بصنعاء  أمس  عقده  صحفي 

إىل  وأنصاره  الحوثي  عبدامللك 
السليمة  السياسية  املمارسات 
التي تتناسب مع مشاركتهم يف 
طموحاتهم،  لتحقيق  الحوار 
للعنف  لجوءهم  أن  إىل  مشرياً 
سيجعل املجتمع الدويل والكثري 

من الدول تدين ذلك.
ولفت إىل أن املمارسات املعيقة 
اليمن  ألمن  واملهددة  للتسوية 

إىل  تحويلها  سيتم  واستقراره 
مجس األمن وأن األطراف املعرقلة 
ستكون عرضة إلجراءات رادعة, 
اليمنية  األطراف  بجميع  مهيباً 
انتهاج الحوار والحكمة لحل كل 
املشاكل وأن يدركوا جميعا أن الحل 

بيدهم ولن يأتي من الخارج.

صنعاء /سبأ
أكد قائد قوات األمن الخاصة اللواء الدكتور محمد الغدراء، جاهزية قوات 
األمن الخاصة يف حماية املمتلكات العامة والخاصة وتنفيذ املهام والواجبات 

األمنية بمهنية عالية.
جاء ذلك خالل اطالعه أمس عىل سري املهام واألعمال التدريبية والفنية 

واملعنوية والفنية بوحدات وكتائب قوات األمن الخاصة ..

 / سعيد الجعفري
أوضح املهندس عبداملجيد الدهبيل مدير عام املؤسسة العامة 
للكهرباء أن املؤسسة أرسلت أربع فرق هندسية إضافية وجاهزة 
لتنفيذ اإلصالحات نظراً لحجم األرضار الكبرية التي لحقت بخطوط 
نقل مارب- صنعاء يف مفرق الجوف، وقال أن هذه اإلجراءات جاءت  
تنفيذا لتوجيهات، نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء، مشرياً إىل ان 
تلك الفرق بانتظار نجاح خطوات التنسيق مع الجهات األمنية يف 
تأمني دخول الفريق الهنديس إىل مواقع األرضار وان ذلك يجري 
وجه  الذي  الكهرباء,  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  يبذلها،  بجهود 
األطراف املعنية يف وزارتي الدفاع والداخلية، حيث من املقرار أن 
تتمكن الفرق الهندسية صباح اليوم من الدخول إىل املواقع التي 
ستجري فيها أعمال اإلصالحات يف حني ان تلك الفرق  لم تتمكن 
من الدخول إىل موقع األرضار بخطوط نقل مارب صنعاء الدائرتني 
األوىل والثانية يف مفرق الجوف يف الثالثة األيام املاضية وذلك نتيجة 

صنعاء /سبأالحتدام األوضاع األمنية هناك..
التوعوية  املحارضات  أكدت 
دائرة  تنفذها  التي  والتوجيهية 
التوجيه املعنوي يف مختلف وحدات 
القوات املسلحة أهمية الدور الريادي 
الذي تضطلع القوات املسلحة واألمن 

بصورة دائمة وعىل وجه الخصوص 
يف املرحلة الراهنة تجاه أمن الوطن 
واملواطن وحماية املقدرات التنموية 
كافة  ومجابهة  وصد  االقتصادية 
املخاطر والتحديات املحدقة بالوطن..

اللواء الغدراء يؤكد جاهزية قوات 
األمن الخاصة لتنفيذ مهامها األمنية

٤ فرق فنية جاهزة إلصالح أضرار 
الكهرباء تنتظر تأمني دخولها

منتسبو الدفاع الجوي وألوية الصواريخ 
يؤكدون جاهزيتهم للدفاع عن السيادة الوطنية
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واشنطن – سبأ
أعلن البنك الدويل أن مجلس املديرين التنفيذيني ملجموعة البنك وافق 
يف اجتماعه أمس األول عىل منحة قدرها ثالثة ماليني دوالر لدعم جهود 

الحكومة اليمنية الرامية إىل رفع كفاءة خريجي الجامعات للعمل.
وبحسب بالغ صحفي نرشه البنك عىل موقعه فإن املنحة تهدف إىل 
استكمال املرشوع القائم حاليا (تحسني جودة التعليم العايل) والذي يركز 
عىل االرتقاء بجودة الربامج الجامعية وفعاليتها يف تزويد الطالب باملهارات 

التي تحتاج إليها سوق العمل.. 

٣ ماليني دوالر منحة من البنك الدويل 
لالرتقاء بالتعليم العايل يف اليمن
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