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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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وضع األخ عبدربه منصور هادي - رئيس 
ــدول العرش الراعية للمبادرة  الجمهورية ال
ــاع  األوض ــتجدات  مس ــام  أم ــة  الخليجي
ــة  لجماع ــي  امليدان ــد  والتصعي ــة  الراهن
ــع يف أمانة العاصمة  الحوثي بتفجري الوض
ــة  محاول ــا  آخره كان  ــي  الت ــا  وضواحيه
ــتهداف عدد  اقتحام مبنى التليفزيون واس

من املنشآت والنقاط األمنية.
 وأشار األخ الرئيس لدى استقباله أمس 
ــفراء الدول العرش إىل أن هناك محاوالت  س
ــا تلك القوى  ــة وانقالبية تقوم به تصعيدي
ــاً من  ــا اتضح جلي ــة وهو م ــقاط الدول إلس

خالل التصعيد األخري .
ــري  ــا يج ــس إىل أن م ــت األخ الرئي ولف
ــعارات التي كانوا يرفعونها يف  يؤكد أن الش
ــعبية  بادئ األمر تحت عناوين ومطالب ش
ما هي إال غطاء وقد كشفت اليوم الحقائق 
ــىل األرض.. متطرقاً إىل  ــة ع ــا املبيت والنواي
ــة للجنوح  ــي تقوم بها الدول ــاوالت الت املح
ــلم وتجنيب الوطن املآالت واملنزلقات  للس

ــة  املختلف ــان  اللج ــرب  ع ــك  وذل ــرية  الخط
ــا املبعوث  ــي يقوم به ــود الت ــا الجه وآخره

أألممي إىل اليمن جمال بنعمر يف صعدة .
ــة:"إن  الجمهوري ــس  رئي األخ  ــال  وق
ــاع وهذا  ــري األوض ــد تفج ــوى تري ــك الق تل
ــه وتجنبه  ــراراً تفادي ــراراً وتك ــا حاولنا م م
ــىل  ع ــه  وتداعيات ــك  ذل ــر  مخاط ــا  إلدراكن
ــلم  ــالد اقتصادياً وتأثريه البالغ عىل الس الب

االجتماعي".
ــل  مراح ــس  الرئي األخ  ــتعرض  واس
ــع الحوثيني  ــوار الطويلة م ــات الح ومحط
ــات  ــن مكون ــم ضم ــىل إرشاكه ــرص ع والح
ــدة  ــة صع ــار قضي ــي واعتب ــوار الوطن الح
ــر  مؤتم يف  ــية  األساس ــا  القضاي ــم  أه ــن  م
ــامل باعتبارهم أحد  ــي الش ــوار الوطن الح
ــم من الحقوق  ــات املجتمع والذين له مكون
ــم من  ــل غريه ــات مث ــن الواجب ــم م وعليه
املكونات.. وقال:"كانوا يشاركون يف الحوار 
ــم  أجندته ــذ  تنفي يف  ــون  يمض ــل  وباملقاب
ــة يف كل املواقع وتفجري  الخاصة التصعيدي

ــة  ــة ومنطق ــن محافظ ــرث م ــاع يف أك األوض
ــا مؤتمر  ــم التي أقره ــن التزاماته ــاً م هروب
ــليم السالح  الحوار الوطني ومن أهمها تس
ــم يعملون عىل  ــا يؤكد أنه ــة ، وهذا م للدول
ــعارات  ــاً مما يرفعونه من ش ــض تمام النقي
ــتحقاقية وهروباً من املبادرة الخليجية  اس

ومخرجات الحوار".
ــل  نق ــفراء  الس ــس  الرئي األخ  ــل  وحم
ــتجدات األوضاع عىل الساحة اليمنية  مس
ــدول  ــف ال ــاً مواق ــم مثمن ــادة بلدانه إىل ق
ــن يف مختلف الظروف  العرش الداعمة لليم

واألحوال .
ــد  ــن تأيي ــفراء ع ــرب الس ــم ع ــن جانبه م
ــس  الرئي األخ  ــود  لجه ــل  الكام ــم  بلدانه
ــوات التي يتخذها للحفاظ عىل أمن  والخط
ووحدة واستقرار اليمن.. معربني عن قلقهم 
ــي  ــة الحوث ــري لجماع ــد األخ ــن التصعي م
ــاح  إلنج ــل  الكام ــم  بلدانه ــم  دع ــن  مؤكدي
ــة أصدقاء اليمن  ــاع القادم ملجموع االجتم

املقرر انعقاده األسبوع القادم يف نيويورك.

وضع سفراء الدول العشر أمام مستجدات األوضاع الراهنة والتصعيد الميداين لجماعة الحوثي

الــحــوار مــخــرجــات  وتنفيذ  الــتــســويــة  يف  الــتــزامــاتــهــم  ــن  م لــلــهــروب  غــطــاء  ســـوى  ليست  الــحــوثــيــني  شــعــارات 

الدولة إىل مربع العنف العناصر الحوثية لن تجر  العليا: استفزازات  مصدر يف األمنية 

ــتقرار اليمن ــن ووحدة واس ــاظ على أم ــس هادي للحف ــد جهود الرئي ــد ونؤي ــن التصعي ــون م ــفراء:  قلق الس

الرئيس: تفجري الوضع يف العاصمة من قبل الحوثيني محاولة انقالبية إلسقاط الدولة

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد 
ــكرية  ــة العس نارص أحمد أن املؤسس
ــة األيدي  ــف مكتوف ــن تق ــة ل واألمني
ــتتصدى بحزم لكل من  بعد اليوم وس
ــتقرار أو  ــاول زعزعة األمن واالس يح
ــتعالء عىل  ــه باالس ــن تطاوله نفس م
ــعب وعىل الوطن عرب قوة السالح  الش
ــل  ــون مصريه إال الفش ــن يك ــذي ل وال

الذريع واملخزي.
ــالل زيارته  ــاد وزير الدفاع خ  وأش
التفقدية إىل مبنى التليفزيون وموقع 
ــه  ولقائ ــدة  الجدي ــة  اإلذاع ــكر  معس
ــم  ــويل العظي ــدور البط ــني بال باملقاتل
ــون األبطال من  ــطره املقاتل ــذي س ال
ــال  ــلحة ورج ــوات املس ــبي الق منتس
ــجاع  ــل وتصديهم الش ــن البواس األم

ــلحة  املس ــيات  املليش ــداءات  العت
لجماعة الحوثي  مشدداً عىل رضورة 
ــق التكامل مع  ــف الجهود وتحقي تكات
ــل الحفاظ  ــة من أج ــزة األمني األجه
ــدي  والتص ــن  املواط ــكينة  س ــىل  ع

للمليشيات املسلحة. 
ــة  ــر الداخلي ــث وزي ــه ح ــن جهت م
ــرتب ، املكلفني  ــني ال ــواء عبده حس الل
ــزي  املرك ــك  البن ــة  وحماي ــة  بحراس
ــذل  ب ــىل  ــة ع الفضائي ــن  اليم ــاة  وقن
املزيد من اليقظة واالنتباه والتصدي 
ــال التخريبية  ــوة لكل األعم بحزم وق

واإلجرامية.
ــه التفقدية ظهر  ــالل زيارت وأكد خ
ــة  املكلف ــة  األمني ــات  للخدم ــس  أم
ــي  اليمن ــزي  املرك ــك  البن ــة  بحراس

ــآت وحماية  ــة املنش ــني لحراس التابع
الشخصيات وكذا الخدمات العسكرية 
املكلفة بحماية مبنى التليفزيون قناة 
ــبي اللواء  ــن الفضائية من منتس اليم
ــال  ــرية واألعم ــود الكب 314.. أن الجه
ــبو  منتس ــا  به ــوم  يق ــي  الت ــة  الجليل
ــر  ــط تقدي ــي مح ــن ه ــش واألم الجي

جميع املواطنني والقيادة السياسية.
ــة  ــؤول يف اللجن ــدر مس   وكان مص
ــوم  ــا تق ــح" أن م ــا أوض ــة العلي األمني
ــات  ــارص الحوثية من ممارس ــه العن ب
ــن  باألم ــة  مخل ــال  وأفع ــتفزازية  اس
ــة  العام ــكينة  والس ــتقرار  واالس
ــاء العاصمة  ــني يف بعض أحي للمواطن
ــهد  ــه إىل إرباك املش ــن ورائ ــدف م ته
القائمة  ــاطة  الوس ــيايس وعرقلة  الس

ــوث األممي جمال  ــي يرعاها املبع الت
بنعمر".

ــتفزازات  وأكد املصدر أن تلك االس
ــع العنف وأنها  ــن تجر الدولة إىل مرب ل
ــس  النف ــط  بضب ــكة  متمس ــتظل  س
ــاطة القائمة  ــا عىل إنجاح الوس حرص
ــتقرارهم  واس ــني  املواطن ــن  أم ــىل  وع
ــم وممتلكاتهم  أرواحه وعدم تعريض 
ــياق أن  ــددا يف ذات الس ــر.. مش للخط
ــن تتهاون  ــلحة واألمن ل ــوات املس الق
ــتورية والقانونية  يف أداء مهامها الدس
ــة والخاصة  ــكات العام ــة املمتل لحماي
ــتقرار  واالس ــن  األم ــىل  ع ــاظ  والحف

والهدوء والسكينة العامة.

أشادا بالدور البطويل للجيش واألمن يف صد االعتداءات الحوثية على مبنى التلفزيون

وزيرا الدفاع والداخلية يؤكدان عدم التهاون مع محاوالت زعزعة األمن واالستقرار
ــدة  ــم املتح ــام األم ــني ع ــاعد أم ــرب مس  أع
ــال بنعمر عن  ــن جم ــاص لليم ــاره الخ ومستش
ــة  العاصم يف  ــاع  األوض ــور  لتده ــغ  البال ــفه  أس
ــالح يف  ــتخدام الس صنعاء ووصولها إىل حد اس
ــت تتواصل الجهود من أجل التوصل إىل حل  وق
سلمي لألزمة. . مشددا عىل رضورة وقف جميع 
أعمال العنف فورا وأن يترصف الجميع بحكمة.

ــر يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية  وقال بنعم
ــدة إىل  ــن محافظة صع ــه م ــدى عودت ــبأ) ل (س
ــالل اليومني  ــس :" أجريت خ ــاء أم ــاء مس صنع
ــع األخ عبدامللك الحوثي،  ــني محادثات م املاضي
ــاعات يوم األربعاء  دامت الجولة األوىل ثالث س
ــاعات واىل  ــبع س ــة يوم الخميس نحو س والثاني

وقت متأخر من الليل".

ــني مختلف  ــا جرس الهوة ب ــاف :" حاولن وأض
ــس  ــا عىل مجموعة نقاط تؤس ــراف واتفقن األط
ــون مبنيا عىل  ــراف املعنية ليك ــني األط إلتفاق ب

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ".
ــد انتهاء  ــي قائال :" بع ــىض املبعوث األمم وم
ــل الخميس  ــن لي ــر م ــت متأخ ــات يف وق املحادث
ــفني  ــدت أن الوضع يف صنعاء تدهور، ويؤس وج
ــالح  ــتخدام الس ــوع هذه التطورات واس جدا وق
ــا التوصل إىل حل  ــىص جهدن ــت نحاول أق يف وق

سلمي لألزمة".
ــدد عىل رضورة  ــم ترصيحه قائال " نش واختت
ــورا، وأتمنى أن  ــف ف ــال العن ــع أعم ــف جمي وق
ــا يحقق مصلحة  ــون بحكمة وبم يترصف املعني

البالد العليا ".

أدانت هيئة االصطفاف الشعبي 
لحماية املكتسبات الوطنية ما تقوم 
ــلحة ومن  ــة الحوثي املس به جماع
ــاء  ــة صنع العاصم ــا يف  ــف معه يق
ــي  ــل جماع ــم قت ــن جرائ ــا م حالي
يستهدف املواطنني األبرياء وأبناء 
ــن عىل حد  ــلحة واألم ــوات املس الق
ــواء وفرض حصار مسلح يطوق  س

صنعاء عاصمة كل اليمنيني.
ــه أمس   ــان وزعت ــربت يف بي واعت

ــا يزيد  ــاً ضد م ــا جماعي ــك عقاب ذل
ــون هم  ــف امللي ــني ونص ــن مليون ع
ــن  ــاء والذي ــة صنع ــكان العاصم س
ــن  ع ــال  فض  ، ــم  مصالحه ــرضرت  ت
ــاً لحقوق  ــد انتهاكاً صارخ ــه يع كون
ــان  ــا لكي ــدا حقيقي ــان وتهدي اإلنس
ــاً واضحاً عىل مؤتمر  الدولة وانقالب
ــي ، الذي توافق عليه  الحوار الوطن
ــع الداخل والخارج  اليمنيون واجم
بأنه املخرج الحقيقي والحل املمكن 

لألزمة اليمنية.
ــط النفوذ  ــة إىل بس ــت الهيئ ودع
والسيادة الوطنية عىل كامل الرتاب 
ــذ مخرجات  ــة تنفي ــي ورسع اليمن
مؤتمر الحوار الوطني  ويف مقدمتها 
النقاط األحدى والثالثون وتسمية 
ــراءات  اإلج ــاذ  واتخ ــني  املعرقل
ــكيل  ــة تش ــم ورسع ــة ضده الرادع
ــة القائمة  ــدة الوطني ــة الوح حكوم

عىل معيار الكفاءة والنزاهة. 

ــة قرار رفع  ــت إىل مراجع كما دع
ــتقات النفطية وبما  الدعم عن املش
ــية  ــاع املعيش ــع األوض ــب م يتناس
ــا املواطن  ــة التي يعاني منه الصعب
ــاد  ــع الفس ــف مناب ــي وتجفي اليمن
ــي  ــىل االزدواج الوظيف ــاء ع والقض
ــة وتطبيق نظام  ــف الوهمي والوظائ
البصمة يف جميع مؤسسات الدولة.

عاد من صعدة ودعا إىل وقف فوري ألعمال العنف

دانت االعتداءات على المؤسسات اإلعالمية ودعت إىل بسط نفوذ الدولة وإخراج المسلحني من العاصمة

بنعمر: االتفاق على مجموعة نقاط تؤسس التفاق مبني على مخرجات الحوار

هيئة االصطفاف: ممارسات جماعة الحوثي تهديد 
مصايف عدن: لدينا مخزون نفطي يغطي حقيقي لكيان الدولة وانقالب واضح على مؤتمرالحوار

احتياجات السوق املحلية للفرتة القادمة
أكدت رشكة مصايف عدن استقرار املخزون النفطي للمصفاة ووجود 

مخزون يغطي احتياجات السوق املحلية للفرتة القادمة .
وقال مصدر مسؤول يف املصفاة لـ (سبأ) :" إن مخزون املصفاة حتى يوم 
الخميس املايض من مادة الديزل يبلغ 89 ألفاً و422 طناً مرتياً ومن مادة 
البنزين 42 ألف طن مرتي و110 آالف و189 طناً من مادة املازوت، فضال 

عن وجود ناقلة نفط تقوم بتفريغ 60 ألف طناً مرتي من مادة البنزين" .
وأضاف :"إن وحدات املصفاة تقوم بعملية اإلنتاج اليومي للمشتقات 

النفطية بشكل طبيعي بما يف ذلك الغاز املنزيل" .
ودعا املصدر املواطنني إىل االطمئنان وعدم القلق من وقوع أي أزمة يف 

املشتقات النفطية يف السوق املحلية بعموم املحافظات .
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االسكتلنديون يصوتون للوحدة

ادنربه /رويرتز/ 
رفضت اسكتلندا االستقالل يف استفتاء تاريخي هدد بتقطيع 
أوصال اململكة املتحدة وببث االضطراب يف القطاع املايل وتقليص 
ما تبقى من نفوذ بريطانيا يف العالم لكنها يف الوقت ذاته تتطلع إىل 

سلطات جديدة أوسع.
وبدد التصويت لصالح االتحاد الذي تشكل قبل 307 أعوام 
بواعث قلق ماليني الربيطانيني ومن بينهم رئيس الوزراء ديفيد 
كامريون الذي كان منصبه أيضا عىل املحك فضال عن الحلفاء الذين 
روعهم احتمال انفصال اسكتلندا عن اململكة املتحدة يف مختلف 

أنحاء العالم.
وبعد إعالن نتائج 31 دائرة انتخابية من أصل 32 دائرة حصل 
دعاة االنفصال عىل 45 % من األصوات بينما حصل أنصار البقاء 

يف اململكة عىل 55 % من األصوات.
ومع ذلك اتفق زعماء سياسيون من مختلف األطياف عىل أن 

بريطانيا سوف تتغري إىل األبد.
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