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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.
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االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم. 123456
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رئيس الجمهورية: اليمن أمام محك خطري .. فإما 
العبور إىل السالم أو الذهاب إىل الحرب والدمار

أطلع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية على مستجدات األوضاع يف الساحة الوطنية

صنعاء / سبأ
استقبل االخ الرئيس عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية أمس بالقرص الجمهوري 
بصنعاء سفراء الدول العرش الراعية والضامنة 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية املزمنة 
وترجمتها عىل أرض الواقع من أجل خروج 

اليمن من األزمة اىل بر األمان .
عىل  السفراء  الرئيس  األخ  أطلع  حيث 
مستجدات األوضاع الراهنة والخطوات املتخذة 
واستجابة  األزمة  حلحلة  معطيات  تجاه 
للمبادرة املقدمة من اللجنة الوطنية الرئاسية 
التي كلفت بالذهاب اىل صعدة ، واللقاء باألخ 
تكليف  عىل  بناء  وذلك  الحوثي،  امللك  عبد 
االجتماع الوطني املوسع وطرح عدد من النقاط 

من أجل الوصول اىل مبادرات تلبي تطلعات 
أبناء الشعب وكذلك استجابة لدعوة الهيئة 

الوطنية العليا لالصطفاف الشعبي الواسع .
وأشار األخ الرئيس إىل أن الجميع يتطلع 
إىل أن تمثل هذه املبادرة مخرجاً سليماً لألزمة 
دون  الجميع  من  واسعة  استجابة  وتنتظر 
اذا ما كان الغرض أصًال هو تغليب  استثناء 
مصلحة الوطن العليا عىل ما عدى ذلك من 
املصالح الضيقة للجماعة أو الحزب أو الفئة أو 
الجهة ، وعىل الجميع تحمل املسؤولية الوطنية 

بصورة كاملة .
وأكد األخ الرئيس عبدربه منصور هادي أن 
اليمن اليوم أمام محك اختبار خطري جداً فإما 
العبور اىل آفاق الوئام والسالم أو ما ال يحمد 

عقباه وهو ما سيعرض اليمن اىل حرب ودمار 
وتشظ ونحن يف غنى عن ذلك وقد استطاع 
والسالم ونجح  الحوار  أن ينحو نحو  اليمن 
يف أخطر املراحل بالخروج السلمي وإنجاز 
خطوات وأشواط عظيمة نحو مستقبل اليمن 
الجديد وبانتظار النصوص الدستورية قريبا 
من أجل الدولة الديمقراطية االتحادية الجديدة 
املرتكزة عىل مفاهيم الحكم الرشيد والدولة 
املدنية الحديثة ومواكبة معطيات القرن الواحد 

والعرشين .
جملة  الجمهورية  رئيس  واستعرض 
مليشيات  تحشدات  صعيد  عىل  يعتمل  ما 
الحوثيني باتجاه صنعاء وحولها ومخيماتهم 
الحركة  وتعطيل  الحيوية  شوارعها  داخل 

بصورة خطرية وقد ال يستطيع أحد أن يضبط 
التي تهدد األمن  العشوائية  التجمعات  هذه 

والسلم االجتماعي.
ويف اللقاء عرب عدد من السفراء عن تأييدهم 
املطلق للخطوات واملبادرات التي يتبناها األخ 
الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل تجنب 
اىل  تطلعهم  مؤكدين   .. واالنفجار  االحتكاك 
استجابة الحوثيني ملبادرات اإلجماع الوطني 
الواسع من أجل سالمة وأمن واستقرار اليمن 
بالغ  باهتمام  تتابع  دولهم  أن  اىل  مشريين   ..
مجريات األمور يف اليمن ويدينون التحركات غري 

املرشوعة التي تؤثر عىل استقرار وأمن اليمن .
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية 

الدكتور احمد عوض بن مبارك .

ويل العهد السعودي: ما يجري يف اليمن 
يهدف إىل تقويض العملية السياسية

أعرب ويل العهدـ  نائب رئيس مجلس الوزراءـ  وزير الدفاع باململكة العربية 
السعودية صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز، عن قلق بالده 
لتدهور الوضع األمني يف اليمن وما يتم القيام به من أعمال تهدف إىل تقويض 

العملية السياسية التي تستند عىل املبادرة الخليجية .
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن األمري سلمان قوله خالل حفل عشاء 
أقامه له الرئيس الفرنيس فرانسوا هوالند يف قرص اإلليزيه بباريس الليلة 
املاضية " نأمل أن يسود األمن واالستقرار يف اليمن وااللتزام بالرشعية وما 

صدر عن مجلس األمن يف هذا الشأن".

رئيس الجمهورية يتلقى اتصا هاتفيًا 
من أمني عام مجلس التعاون الخليجي

صنعاء / سبأ
تلقى األخ الرئيس عبدربه منصور 
مساء  الجمهورية  رئيس  هادي 
عام  أمني  من  هاتفية  مكاملة  أمس 
الدكتور  الخليجي  التعاون  مجلس 
يف  عرب  الذي  الزياني  عبداللطيف 
مستهلها عن تهاني وتربيكات دول 
مجلس التعاون الخليجي بالخطوة 
انطلقت  التي  العظيمة  املباركة 
الرئاسية  الوطنية  اللجنة  بمبادرة 
الواسع  الوطني  اللقاء  املنبثقة عن 
وبتكليف منه، وأشار إىل أن احتواء 
النحو  هذا  عىل  وتداعياتها  األزمة 
يلبي  هائال  وطنيا  إنجازا  يعترب 
طموحات وآمال أبناء الشعب اليمني 

الشقيق قاطبة.
دعم  الزياني  الدكتور  وأكد 
التعاون  مجلس  دول  ومساندة 
الخليجي لليمن حتى تحقيق كافة 

إىل  األزمة  من  وخروجه  طموحاته 
آفاق التطور والوئام والسالم ،منوها 
إىل أن مجلس التعاون واملجتمع الدويل 
يدينون أي ترصفات عن هذه املبادرة 
الواسعة التي تم إنجازها يف ظل قيادة 
األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
ومتابعته ورعايته من أجل احتواء 
كافة التداعيات وإظهار مدى قدرات 

اليمني عىل حلحلة األزمة  الشعب 
وخلق الحلول الوطنية الرائعة.

وأشاد الدكتور الزياني بااللتفاف 
النواب  مجالس  قبل  من  الكبري 
والوزراء والشورى واألحزاب والقوى 
ومنظمات  واملجتمعية  السياسية 
املجتمع املدني والشباب واملرأة من 
أجل االنتصار ألمن واستقرار اليمن.

الواليات املتحدة تقدم ٤٠ مليون دوالر لدعم الغذاء يف اليمن
 / مطهر هزبر

قدمت الواليات املتحدة األمريكية 
40 مليون دوالر لصالح برنامج الغذاء 
والتي  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي 
 (2.8) لـ  الغذاء  لتوفري  ستخصص 
مليون شخص من الفقراء يف اليمن 

خالل األشهر القليلة املقبلة.
العاملي  الغذاء  برنامج  ورحب 
باملساهمة السخية للحكومة األمريكية 
للربنامج  األكرب  الرشيك  أنها  معترباً 

الذي  يمكن االعتماد عليه دائماً.

واملدير  املقيم  املمثل  وأوضح 
يف  العاملي  الغذاء  لربنامج  القطري 
املساهمة  أن  براجويل  بيشو  اليمن 
األمريكية تتألف من 15 مليون دوالر 
مرشوع  يف  استخدامها  سيتم  نقداً 
والتي  املبتكر  االلكرتونية  القسائم 
يقدمها الربنامج عندما يكون الغذاء 
متوفراً يف األسواق ولكن ال يستطيع 
هذه  أن  معترباً  رشاءه،  الفقراء 
تنشيط  عىل  أيضاً  تساعد  القسائم 
يف  مشرياً  املحلية،  االقتصاديات 
سيتم  أنه  إىل  (الثورة)  لـ  ترصيح 

دوالر  مليون   (25) الـ  استخدام 
املتبقية لرشاء حوايل (27000) طن 
مرتي من املواد الغذائية وخاصة القمح 
النباتي  والزيت  الصفراء  والبازال 

لتوزيعها عىل السكان الفقراء.
ـ  سميث  هريبي  قال  جانبه  من 
مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية يف اليمن أن حكومة الواليات 
املتحدة األمريكية فخورة بدعم العمل 
املنقذ للحياة لربنامج الغذاء العاملي 

يف اليمن..

أحزاب وشخصيات سياسية تعلن دعمها وتأييدها ملبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية للخروج من األزمة الحالية
يف مقدمتها المؤتمر الشعبي العام

 / متابعات
اعلنت عدد من االحزاب السياسية والقوى 
التي  للمبادرة  وتأييدها  مباركتها  الفاعلة 
اطلقتها اللجنة الوطنية الرئاسية يف االجتماع 
أمس  الجمهورية  رئيس  شهده  الذي  املوسع 
والوزراء  النواب  مجليس  رئييس  بحضور 
ومستقلة  واجتماعية  حزبية  وشخصيات 
وممثلني عن كافة القوى داخل املجتمع اليمني 

حيث أعلن املؤتمر الشعبي العام مباركته 
وتأييده ملبادرة اللجنة الرئاسية .. موكدا يف بيان 
نرشه عىل موقعه الرسمي  إن  املبادرة  وضعت 
األزمة  إنهاء  إىل  وستؤدي  نصابها  يف  األمور 
الحالية ... مجددا وقوفه خلف رئيس الجمهورية 

إلنجاز جميع املهام املحددة يف املبادرة.
الكتلة  رئيس  القيادي  اعترب  جانبه  من 
لإلصالح  اليمني  التجمع  لحزب  الربملانية 
زيد الشامي، أن املبادرة التي أعلنتها اللجنة 

التي  األزمة  من  للخروج  الرئاسية  الوطنية 
يعيشها البلد جيدة وستحقق قدراً معقوًال من 
الخروج من  الجميع... موكدا رضورة  مطالب 
الحالة االستثنائية التي تعيشها اليمن وامليض 

نحو استحقاقات املرحلة.
وأعرب  الشامي يف ترصيح لوكالة خرب عن 
تمنيه عدم رفض هذه املبادرة من كافة األطراف، 
والتفاعل معها بإيجابية، من أجل الوصول إىل 
بمخرجات  املتعلقة  القضايا  بعض  تحقيق 

الدستور  إنجاز  ضمنها  من  والتي  الحوار، 
واالستفتاء وإجراء االنتخابات.

اىل ذلك رحب حزب البعث العربي االشرتاكي 
(املوحد) باملبادرة .. معتربا أنها تمثل استجابة 
فعلية ملطالب املاليني من الشعب اليمني الذين 
خرجوا يف مسريات حاشدة يف العاصمة صنعاء 
وعموم املحافظات اليمنية دعما لالصطفاف 

الوطني.

األحد القادم.. بدء العام الدراسي الجديد
 / عبد الواحد البحري

أقرت وزارة الرتبية والتعليم بدء الدراسة يف جميع 
مدارس الجمهورية يوم األحد القادم بحسب التقويم 

الدرايس للعام الدرايس  2014 - 2015م.
وأوضح الدكتور عبدالله الحامدي – نائب وزير الرتبية 
والتعليم يف ترصيح لـ"الثورة " ان وزارة الرتبية والتعليم 
استكملت كافة التجهيزات الخاصة ببدء العام الدرايس 
الجديد وأن الدراسة ستبدأ يوم األحد القادم 7 سبتمرب يف 
عموم مدارس الجمهورية الحكومية واألهلية والخاصة 

بحسب التقويم الدرايس.
اىل  العودة  حملة  أن  إىل  الحامدي  الدكتور  وأشار 
املدرسة التي تنفذها وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع 

بعض املنظمات املانحة تستهدف عددا من املحافظات 
الحقائب  توزيع  خالل  من  وذلك  واملحرومة  النائية 

واملستلزمات املدرسية والزي املدريس للطالب.
ونوه إىل أن حملة العودة اىل املدرسة ستشمل أيضا 
رفع نسبة الوعي بأهمية التعليم كحق اسايس من حقوق 
بأبنائهم  الدفع  عىل  املجتمع  أفراد  وتشجيع  الطفل 
وبناتهم اىل املدارس وإعادة املترسبني من املدارس وخاصة 
يف املحافظات التي شهدت رصاعات ونزاعات مسلحة.. 
كما أن الحملة ستستهدف تأهيل عدد من املعلمني وبما 
يضمن سري العملية التعليمية عىل الوجه االكمل خاصة 

ان هذا العام سيتم فيه تطبيق نهج القراءة املبكرة.

األكوع يبحث مع السفري الهندي إمكانية إنشاء محطة 
توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة ٥٠ ميجاوات

أكد ضرورة إنجاز "مارب٢" يف موعدها المحدد

صنعاء/ سبأ
وزير  الوزراء  رئيس  نائب  بحث 
محسن  عبدلله  املهندس  الكهرباء 
االكوع خالل لقائه أمس السفري الهندي 
بصنعاء أمريت لوجون إمكانية إنشاء 
محطة توليد كهرباء يف اليمن بالطاقة 
الشمسية بقدرة 50 ميجاوات وبكوادر 
بني  املربم  االتفاق  إىل  باإلضافة  هندية 
والخاص  الهند  بهارات  ورشكة  الوزارة 

بمرشوع محطة مارب 2 .
ويف اللقاء شدد نائب رئيس الوزراء 
وزير الكهرباء عىل أهمية انجاز مرشوع 
محطة مارب 2 يف موعده املحدد بحسب 
االتفاق والذي يبدأ تشغيله التجريبي يف 
نهاية ديسمرب عىل أن يستمر التشغيل 
التجريبي مدة أربعة أشهر...مبينا أن 
التشغيل الفعيل للمحطة يبدأ يف الربع 

الثاني من العام القادم.

وأشار إىل اهتمام القيادة السياسية و 
الحكومة اليمنية بمرشوع محطة مارب2 
الضغط  تخفيف  يف  عليه  يعول  الذي 
وتلبية العجز القائم للطاقة الكهربائية 
..مبينا إىل أن أي تأخري يف انجاز املرشوع 
سينعكس سلبا عىل فرص استثمارات 

الرشكات الهندية يف اليمن مستقبال .

١٢٥ مخالفة تهدد بقاء مدينة زبيد 
ضمن قائمة الرتاث العاملي

  / يحيى كرد
محافظ  الوجيه  صخر  أكد 
محافظة الحديدة عىل رضورة إزالة 
كافة املخالفات التي شوهت مدينة 
زبيد التاريخية والحد من ارتكاب 
املزيد من هذه املخالفات بما يلبي 
رشوط بقاء مدينة زبيد ضمن قائمة 

الرتاث العاملي.
االجتماع  يف  املحافظ  وشدد 
الثقافة  وزارة  وكيل  ضم  الذي 
الدكتور مجاهد اليتيم ووكيل نيابة 
الصويف  عبداملجيد  القايض  زبيد 
والسلطة املحلية بمديرية زبيد عىل 
أن تقوم الهيئة الوطنية للحفاظ 

بتحمل  التاريخية  املدن  عىل 
املخالفات  حرص  يف  مسؤولياتها 
والتصاميم  املخططات  وفق 
الخاصة باملدينة التاريخية التي 
الحايل  العام  مطلع  منذ  بلغت 
125 مخالفة جسيمة  إىل  2014م 
وغري جسيمة باإلضافة إىل إزالة 
ومنع  جديدة  استحداثات  أي 
أي بناء جديد يف مديرية زبيد إال 

بترصيح من الجهات املختصة.
استعرض  قد  االجتماع  وكان 
التي  والعراقيل  الصعوبات  أهم 
قائمة  ضمن  زبيد  بقاء  تواجه 
املخالفات  بسبب  العاملي  الرتاث 

واالستحداثات الجديدة عليها.

مشروع تشبيك بني الجهات الحكومية 
وغري الحكومية لتنمية الشباب باليمن

  / زكريا حسان
بحث نائب وزير اإلدارة املحلية عبد الرقيب سيف فتح  مع مدير املشاريع 
بالوكالة األملانية للتعاون الدويل (GIZ) املهندس هاني الفالحي مسودة مرشوع 
التشبيك بني الجهات الحكومية وغري الحكومية لتحسني تنمية الشباب يف اليمن 
وخالل اللقاء اوضح نائب وزير االدارة املحلية برضورة االهتمام برشيحة 
الشباب وتنفيذ مشاريع تنموية لتطوير معارفهم وخرباتهم باعتبارهم اساس 
نمو وازدهار البالد .. معتربا اىل املرشوع الذي يهدف إىل تعزيز التبادل املنظم بني 
الجهات الفاعلة واملعنية بقطاع الشباب يف الجمهورية اليمنية من خالل منظمات 
املجتمع املدني واملؤسسات الحكومية سيكون له دورا فاعال يف تنسيق الجهود التي 

تستهدف الشباب واالستثمار يف طاقاتهم .
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