
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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التأكيد على الرفض املطلق لكل دعوات التأكيد على الرفض املطلق لكل دعوات 
الفنت وحصار املدن بالحشود املسلحةالفنت وحصار املدن بالحشود املسلحة

الهروب من الحوار والتعجزي الهروب من الحوار والتعجزي 
يف مسارات التفاوض يعني   يف مسارات التفاوض يعني   

سوء النوايا املبيتةسوء النوايا املبيتة

 / عبدالواحد البحري
ــول  أكد الدكتور عبدالرزاق األش
ــتكمال  ــر الرتبية والتعليم اس – وزي
ــتقبال  ــة الرتتيبات الالزمة الس كاف
 2014 ــد  الجدي ــدرايس  ال ــام  الع

2015-م. 
ـــ "الثورة " أن  ــال يف ترصيح ل وق
ــة واملناطق التعليمية  مكاتب الرتبي
استكملت كافة التجهيزات املتعلقة 

ــة يف مختلف املدارس  ببدء الدراس
ــبوع املايض  ــالل األس ــم خ ــث ت حي
ــالب الجدد يف  ــجيل الط البدء بتس

املدارس.
ــة  وأوضح األخ الوزير أن الدراس
ــام  الع ــم  التعلي ــل  مراح ــع  لجمي
ــد يف كافة مدارس  ــتبدأ غداً األح س
ــا للتقويم املدريس  الجمهورية وفق

للعام الدرايس 2014 2015- م.
ــول أولياء األمور إىل  وحث األش

الدفع بأبنائهم إىل املدارس باعتبار 
ــة  الحقيقي ــواة  الن ــي  ه ــة  املدرس
للتغيري والتي من خاللها نستطيع 
ــور  متط ــتقبل  مس إىل  ــول  الوص

ومزدهر ..
ــة  التعليمي اإلدارات  ــث  ح ــا  كم
ــات  ــري املناخ ــىل توف ــية ع واملدرس
أبنائنا الطالب  ــتقبال  املالئمة الس
ــدارس  م ــة  كاف يف  ــات  والطالب

الجمهورية.

غدًا بدء العام الدراسي الجديد

وزير الرتبية يدعو إىل تهيئة املناخات املالئمة الستقبال الطالب يف املدارس

محافظات/سبأ
ــاحات وامليادين العامة بأمانة العاصمة صنعاء  ــهدت الس ش
ــة ألداء صالة جمعة  ــوداً مالييني ــوم املحافظات أمس حش وعم
ــاف الوطني الذي  ــاً لالصطف ــن اجل اليمن) دعم ــاف م (اصطف
دعا إليه األخ الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية، 
ــتقراره  ــظ أمن الوطن واس ــب الوطني لحف ــة لنداء الواج وتلبي
ــبتمرب  ــبات الثورة اليمنية املباركة (26 س ووحدته وصون مكتس
ــة عىل النظام  ــات خارج ــن أي أعمال أو ممارس ــر) م و14 أكتوب
ــة  ــالد إىل هاوي ــر الب ــوىض وج ــف والف ــود إىل العن ــون تق والقان

الرصاعات والفنت الشيطانية.
ــن االصطفاف  ــاحات وميادي ــة يف س ــاء الجمع ــاول خطب وتن
ــب الديني والوطني  ــة بوطننا والواج ــي، املخاطر املحدق الوطن
ــتقرار، ورضورة  ــن واالس ــظ األم ــني يف حف ــة املواطن ــىل عام ع
ــورة والجمهورية  ــبات الث ــوف صفاً واحداً للذود عن مكتس الوق
ــداد بفلذات أكبادهم عىل  ــني ضحى من أجلهما اآلباء واألج اللت
ــا بإعادة تحقيق الوحدة  ــداد تاريخ الحركة الوطنية، وتوجت امت
ــارها ثورة الـ  ــتكملت مس ــة يف الـ 22 من مايو 1990م، واس املبارك
ــلمية التي مثلت  ــعبية الس ــبابية الش ــن فرباير 2011م الش 11 م
ــل والتغيري  ــواب األم ــة وفتحت أب ــورة اليمني ــدا لروح الث تجدي
ــلمية  ــوية التاريخية الس ــو األفضل وبموجبها ارتكزت التس نح
ــوار ومخرجاته  ــادرة الخليجية لتتوج بمؤتمر الح ــب املب بموج
ــد ووضع اللبنات  ــكل خارطة طريق لبناء اليمن الجدي التي تش
ــة النظام والقانون  ــة املدنية الحديثة دول ــيس الدول القوية لتأس
ــي من هذه  ــني إىل الدالالت واملعان ــاواة.. متطرق ــة واملس والعدال
ــاحات الوطن  ــود الجماهريية الغفرية التي اكتظت بها س الحش
تأييدا لالصطفاف الوطني لتعيد إىل األذهان مشاهد ثورة الـ 26 

من سبتمرب 1962م املجيدة..

املاليني تجدد اصطفافها رفضًا للعنف والفوضىاملاليني تجدد اصطفافها رفضًا للعنف والفوضى

 / سعيد الجعفري/ سبأ
ــؤول برشكة النفط  نفى مصدر مس
ــع  املواق ــض  بع ــه  روجت ــا  م ــة  اليمني
ــت فيها  ــب زعم ــن أكاذي ــة م اإلخباري
ــم عن الوقود  ــة رفعت الدع ان الحكوم

املباع ملحطات توليد الكهرباء .
وأكد املصدر لوكالة األنباء اليمنية 
ــة تماما  ــك املزاعم عاري ــبأ) أن تل (س
عن الصحة وأن الوقود املباع ملحطات 
ــزال  ماي ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــد  تولي
ــن الدولة ولم  ــكل كامل م ــا بش مدعوم
ــل بعد رفع الدعم  يطرأ عليه أي تعدي

الحكومي عن املشتقات النفطية .
ــع  املواق ــرش  ن ــدر  املص ــتغرب  واس
ــك األكاذيب  ــج تل ــعت لرتوي ــي س ,الت

ــع  برف ــاص  خ ــه  ان ــت  زعم ــم  ,لتعمي
ــات  ــاع ملحط ــود املب ــن الوق ــم ع الدع
ــك  ــا أن ذل ــاء.. موضح ــد الكهرب تولي
ــيل وزعته الرشكة  التعميم تعميم داخ
ــق  ــات ويتعل ــا باملحافظ ــىل فروعه ع
ــة  ــني الرشك ــبية ب ــات املحاس بالرتتيب
ــة برفع  ــس له عالق ــة ولي ووزارة املالي

سعر الوقود كما أدعت تلك املواقع .
ــائل  وس ــة  بكاف ــدر  املص ــاب  وأه
ــة واملصداقية يف  ــري الدق ــالم تح اإلع
ــاعات  ــا تنرشه وتجنب نرش اإلش كل م
ــارة الرأي  ــعى إلث ــي تس ــة الت املغرض
ــب املزعومة حتى ال  العام عرب األكاذي

تفقد ثقة الجمهور فيها.
ــح املهندس  ــر أوض ــب آخ ــن جان م
ــام  ــر ع ــم مدي ــيل قاس ــع ع عبدالواس

ــة  العام ــة  باملؤسس ــل  النق ــوط  خط
ــرة  الدائ ــل  نق ــوط  خط ان  ــاء  للكهرب
األوىل مارب -صنعاء تعرضت العتداء 
ــرق الجوف  ــرب من مف ــي بالق تخريب
ــدة والنصف من  ــاعة الواح ــد الس عن
ــذي أدى إىل  ــو األمر ال ــر أمس وه ظه
خروج غازيه مارب عن نطاق الخدمة 
ــكل كيل والتسبب يف حالة عجز يف  بش
ــاءات كبرية  ــة واطف ــة الكهربائي الطاق
ــة  الجمهوري ــات  محافظ ــوم  عم يف 
ــة مفيدا  ــة الوطني ــة باملنظوم املرتبط
ــني الفرق  ــاوالت جاريه لتمك ــأن املح ب
ــع  موق إىل  ــول  الدخ ــن  م ــية  الهندس
ــات  ــال اإلصالح ــذ أعم االرضار لتنفي
ــاق  نط إىل  ــارب  م ــة  غازي ــادة  وإع
ــيق مع الجهات  الخدمة، وذلك بالتنس

ــداء  ــذا االعت ــرياً إىل أن ه ــة مش األمني
ــهر الحايل  هو الخامس منذ مطلع الش
ــق الهنديس  ــادرة الفري ــاء بعد مغ وج
ــن تنفيذ أعمال  املنطقة لعدم تمكنه م
ــرة  الدائ ــوط  خط ــيل  ع ــات  اإلصالح
األوىل التي كانت قد تعرضت العتداء 
ــرق  الف ــن  تتمك ــم  ول ــابق  س ــت  وق يف 
ــات  اإلصالح ــذ  تنفي ــن  م ــية  الهندس
ــتباكات  جراء التوترات األمنية واالش
املسلحة التي تشهدها املنطقة معربا 
عن أمله أن تسفر الجهود املبذولة عن 
ــاز اإلصالحات  ــني الفريق من انج تمك
ــاعات  ــادة غازية مارب خالل الس وإع
ــق هناك  ــط الفري ــث يراب ــة حي القادم
ــم بتنفيذ  ــماح له ــار أن يتم الس بانتظ

أعمال اإلصالحات.

"النفط" تنفي رفع الدعم عن الوقود المباع لمحطات توليد الكهرباء

املواجهات املسلحة يف مفرق الجوف تخرج "غازية مارب" عن الخدمة

ــة: إن االجتماع  ــالل وزير الخارجي ــال األخ جمال الس ق
ــتوى  االعتيادي الـ 142 ملجلس الجامعة العربية عىل املس
ــة الدول العربية  ــرر انعقاده غداً يف مقر جامع الوزاري املق
ــي تمر بها اليمن  ــيناقش األحداث الحالية الت ــرة س بالقاه
ــادرة الخليجية وآليتها  ــود املب ــار تنفيذ بن وتطورات ومس

املزمنة.
ــس إىل القاهرة  ــذي توجه أم ــالل ال ــاف الوزير الس وأض
ــيتطرق إىل الجهود  ــا: إن االجتماع س ــىل رأس وفد بالدن ع
ــادة األخ  ــادرة الخليجية بقي ــاه تنفيذ املب ــة يف اتج املبذول

الرئيس عبدربه منصور هادي ـ رئيس الجمهورية.
ــوزاري العربي  ــالل إىل أن االجتماع ال ــوه الوزير الس ون
ــدة  ــورات املعق ــروف والتط ــن الظ ــدد م ــل ع ــد يف ظ ينعق

ــة  ــة واملنطق ــعوب العربي ــا الش ــر به ــي تم ــارعة الت واملتس
ــيتناولها وزراء  ــع التي س ــدارة املواضي ــتحتل ص والتي س
ــدد إىل أن االجتماع  ــذا الص ــرياً به ــة العرب.. مش الخارجي
ــطينية  الفلس ــة  للقضي ــية  السياس ــورات  التط ــيناقش  س
والرصاع العربي ـ االرسائييل وآثار العدوان االرسائييل عىل 
ــطيني وتطورات الوضع  ــعب الفلس غزة ودعم صمود الش
ــة إىل املواضيع التي  ــراق.. باإلضاف ــا والع ــوريا وليبي يف س
ــالم  ــي ودور الجامعة العربية ودعم الس ــأن العرب تهم الش
ــودان ودعم جمهورية الصومال  والتنمية يف جمهورية الس
الفيدرالية وسبل مكافحة اإلرهاب الدويل ومسرية التعاون 
ــام  ــع ذات االهتم ــن املواضي ــا م ــي وغريه ــي األفريق العرب

املشرتك.

تطورات األحداث يف اليمن أمام وزراء الخارجية العرب.. غدًا يف القاهرة

مشهور: وضع اللمسات األخرية على االسرتاتيجية 
الوطنية لحقوق اإلنسان قبل تقديمها للحكومة

 / ابراهيم االشموري
ــان حورية مشهور بأن إطالق مسودة  قالت وزيرة حقوق اإلنس
ــتوى األقاليم  ــان عىل مس ــة لحقوق االنس ــرتاتيجية الوطني االس
ــرتاتيجية  ــذه االس ــداد ه ــاركي يف إع ــج التش ــار النه ــي يف إط تأت
ــة  ــة خاص ــات الوطني ــتندة إىل املرجعي ــاملة واملس ــة الش الجامع
ــري العاملية لحقوق  ــوار الوطني وعىل املعاي ــات مؤتمر الح مخرج

اإلنسان.
ــرتاتيجية  ــهوريف ترصيح لـ(الثورة) أن هذه اإلس وأضافت مش
ــة  ــية واالجتماعي ــة والسياس ــوق املدني ــة الحق ــاول مجموع تتن
ــة إال أنها تركز  ــان عام ــذ باإلعتبار حقوق اإلنس ــة وتأخ والثقافي
ــرأة والطفل  ــة كامل ــات الضعيف ــوق الفئ ــة عىل حق ــورة خاص بص

واملعاقني واملهمشني.
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مركزية الوحدوي الناصري تبدأ دورتها االعتيادية

عبداهللا نعمان يحذر من حرف مسار العملية 
السياسية القائمة على الشراكة والتوافق

صنعاء/ سبأ
حذر األخ عبدالله نعمان - األمني العام للتنظيم الوحدوي النارصي - 
من استمرار األوضاع الخطرية التي يعيشها الوطن وما يشهده من عنف 
وإرهاب وفوىض وانهيار اقتصادي وخطاب إعالمي غري مسؤول يثري 
النعرات املذهبية والطائفية واملناطقية، ما يهدد النسيج االجتماعي ويضع 
العوائق والصعوبات أمام السري نحو تنفيذ مخرجات الحوار وحرف مسار 

العملية السياسية القائمة عىل الرشاكة والتوافق الوطني ..
ونبه يف كلمته التي ألقاها مساء أمس يف إفتتاح أعمال الدورة االعتيادية 
األوىل للجنة املركزية للتنظيم، من أن هذه األوضاع تتسارع وقد تتطور 
بشكل مريع من حرب مفتوحة مع تنظيم القاعدة يف عدة محافظات إىل ُنذر 
حرب تحوم يف سماء العاصمة صنعاء وتهدد بمواجهات مسلحة واقتتال 

داخيل من الصعوبة بمكان توقع نتائجها أو النهاية التي ستصل إليها.

الناتو يقرر تشكيل قوة رد سريع 
ملواجهة "اإلرهاب" الدويل

 / متابعة / قاسم الشاوش
اتفق قادة حلف شمال األطليس  (الناتو) الـ28 أمس يف ختام قمتهم 
التي عقدت يف مقاطعة ويلز الربيطانية  تشكيل قوة رد رسيع، واإلبقاء 

عىل "حضور دائم" يف رشق أوروبا.
 كما تعهدوا بمواجهة «اإلرهاب الدويل» ومنعه من التمتع بمالذ آمن. 
وذلك بعد يومني من مناقشة الكثري من امللفات والقضايا الساخنة وال سيما 
ملف اإلرهاب ومحاولة تشكيل حلف ملواجهة خطر "داعش" واألزمة 

األوكرانية ..
وأكد البيان الختامي للقمة ويلز، رضورة بناء تحالف ملواجهة اإلرهاب، 
ودعم أوكرانيا وأفغانستان، وكذا العمل عىل ضمان روابط التحالف 

وتقويتها.
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