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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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رئيس الجمهورية يعزي يف وفاة
الشيخ عبداهللا الثور واملناضل عبدالرحمن الجهوري

صنعاء/ سبأ
بعث األخ الرئيس عبدربه منصور 
برقية  الجمهورية  رئيس  هادي 
اللجنة  عزاء ومواساة إىل رئيس 
االقتصادية بمجلس الشورى عيل 
الثور وإىل محمد وعبدالله  لطف 
وخالد عبدالله محمد الثور وذلك يف 
وفاة الشيخ عبدالله محمد عبدالله 
الثور الذي وافاه األجل بعد حياة 

حافلة بالعطاء يف خدمة الوطن.

وأشار األخ الرئيس يف برقيته إىل 
أدوار الفقيد وإسهاماته يف خدمة 
التنمية واالقتصاد الوطني .. وعرب 
عن بالغ األىس واألسف وصادق 
العزاء واملواساة ألرسة الفقيد يف 
هذا املصاب .. مبتهًال إىل الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 
وذويه الصرب والسلوان .. " إنا لله 

وإنا إليه راجعون".

عبدربه  الرئيس  األخ  بعث  كما 
منصور هادي رئيس الجمهورية 
برقية عزاء ومواساة إىل عبدالله 
وعبدالفتاح عبدالرحمن الجهوري 
وكافة آل الجهوري، وذلك يف وفاة 
قاسم  بن  عبدالرحمن  املناضل 

الجهوري .

بريطانيا تؤكد استمرار دعمها القوي للرئيس هادي
لندن /سبأ 

بحث سفري اليمن يف اململكة املتحدة 
عبدالله عيل الريض أمس يف لندن مع 
وزير الدولة الربيطاني لشؤون الرشق 
األوسط توبياس آيلود أوجه التعاون 
الثنائي بني البلدين الصديقني وسبل 
تعزيز العالقات االقتصادية والتنموية 
بينهما والتحضريات الجارية النعقاد 
يف  القادم  اليمن  أصدقاء  اجتماع 

نيويورك.

الربيطاني  الوزير  أكد  اللقاء  ويف 
للرئيس  القوي  بالده  دعم  استمرار 
أجل  من  هادي  منصور  عبدربه 
استحقاقات  من  تبقى  ما  استكمال 
املرحلة االنتقالية وترجمة مخرجات 
أجمع  الذي  الشامل  الوطني  الحوار 
عليه أبناء اليمن كافة بمختلف أطيافهم 
ومشاربهم .. مشددا بأن املجتمع الدويل 
لن يسمح بعرقلة مسرية خروج اليمن 
والتطور  والسالم  الوئام  آفاق  إىل 

طرف،  أو  جماعة  أي  من  واالزدهار 
اليوم عىل مشارف  خصوصا واليمن 
استكمال صياغة النصوص الدستورية 
التي تمثل االنطالقة األساسية لتنفيذ 
مخرجات الحوار وبناء الدولة اليمنية 
ملخرجات  وفقا  الجديدة  االتحادية 
القرن  ومتطلبات  الوطني  الحوار 

الواحد والعرشين .

رئيسا "الوزراء" و"الشورى" يعزيان يف وفاة الشيخ عبداهللا الثور
صنعاء / سبأ

بعث رئيس مجلس الوزراء األخ محمد سالم باسندوة، 
االقتصادية  اللجنة  رئيس  إىل  ومواساة  عزاء  برقية 
بمجلس الشورى عيل لطف الثور ، يف وفاة ابن عمه 
الشيخ عبدالله محمد عبدالله الثور ، الذي انتقل إىل 
رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن يف 

مجال التنمية واالقتصاد الوطني.
التعازي  أحر  عن  الربقية  يف  الوزراء  رئيس  وعرب 
وخالص املواساة لألخ عيل الثور وأبناء الفقيد محمد 
 .. ،  وللجميع يف هذا املصاب األليم  وعبدالله وخالد 
سائًال املوىل العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم جميع آل 

الثور الصرب والسلوان .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
األخ  الشورى  مجلس  رئيس  بعث  جانبه  من 
عبدالرحمن محمد عيل عثمان برقية عزاء ومواساة إىل 
رئيس اللجنة االقتصادية بمجلس الشورى عيل لطف 
الثور، وإىل األخوة محمد وعبدالله وخالد عبدالله محمد 
الثور، يف وفاة الشيخ عبدالله محمد عبدالله الثور، بعد 

حياة عامرة بالعطاء وخدمة الوطن.
وعّرب رئيس مجلس الشورى عن أحر التعازي ألرسة 
الفقيد وخالص املواساة للجميع يف هذا املصاب األليم.

مبتهًال إىل املوىل العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.. "إنا لله وإنا اليه راجعون".

حشود مليونية يف الساحات العامة يف عموم المحافظات ألداء صالة جمعة ''اصطفاف ألجل السالم''

ــدي الخطري ــن من هذا التح ــادي للخروج بالوط ــي يبذلها الرئيس ه ــلمية الت ــة الجهود الس ــيد بكاف ــود تش الحش
ــن العليا ــح اليم ــل ورعاية مصال ــم العق ــلم وتحكي ــوح للس ــني بالجن ــب الحوثي ــالح.. وتطال ــتقواء بالس ــا االس ــن رفضه ــرب ع .. وتع

خطباء الجمعة يحثون على وحدة الصف وتعزيز روح األخوة وحقن الدماء

صنعاء/ سبأ
ــاحات  ــن والس ــني يف امليادي ــن املواطن ــني م ــد املالي احتش
ــة  ــات الجمهوري ــوم محافظ ــة وعم ــة العاصم ــة بأمان العام
ــالم''،  ــة ''اصطفاف ألجل الس ــس ألداء صالة جمع ــر أم ظه
ــتنكاراً لقطع  ــعبي للحروب والفنت، واس ــداً للرفض الش تأكي
ــات العامة  الطرقات وحصار املدن واالعتداءات عىل املؤسس
والخاصة، وإعالن تمسك اليمنيني بالسلم ورغبتهم يف األمن 

واالستقرار.
وأثنى الخطباء يف خطبتي الجمعة عىل املساعي املبذولة 
ــان، وإنقاذه من  ــر األم ــروج بالوطن إىل ب ــة، والخ ــوأد الفتن ل
رشور املخططات التي تسعى إىل جر البالد إىل أتون الفوىض 

وإراقة الدماء.
وحث الخطباء عىل رضورة تعزيز روح األخوة، والوحدة، 
ــالح ذات البني،  ــوى، وإص ــاون عىل التق ــاف، والتع واالصطف
ــة الجاهلية من القلوب،  ــال النوازع املمقوتة والعصبي وانتش
ــد الدفني؛ حتى  ــد والضغينة والحق ــة قلوبنا من الحس وتنقي
ترتقي النفوس وتسمو الروح، ويكون الجميع إخوة متحابني، 

وتتجسد حقيقة الوحدة وجوهر االئتالف الصادق.
ــي التي  ــة والتأن ــرب والحكم ــن الص ــٍد م ــىل مزي ــوا ع وحث
ــعي الجاد  ــن الدماء، والس ــدة الصف وحق ــيض عنها وح يف
ــاملة .. مؤكدين  ــة الوطنية الش ــث لتحقيق املصالح والحثي
ــامح والتأخي والتعايش بني أبناء  رضورة ترسيخ قيم التس
ــود والطاقات الوطنية يف  ــن الواحد وتكاتف كافة الجه الوط
ــبيل معالجة كافة القضايا الخالفية عرب الحوار بما يكفل  س
ــه ووضعِه عىل  ــه ورصاعات ــِه ومحن ــن أزمات ــاذ الوطن م إنق
الطريق الصحيح الذي يقود إىل بناء الدولة املدنية الحديثة 

والعادلة.

صنعاء / سبأ
ــة والطرق الدكتور  ــغال العام دعا وكيل أول وزارة األش
ــقف  ــع س ــدويل إىل رف ال ــع  ــي املجتم ــك الجولح عبداملل
املساعدات املالية والفنية لليمن والعمل عىل تأسيس آلية 

موحدة ملعالجة مخاطر وآثار الكوارث .
ــا يف  ــي ألقاه ــة الت ــي يف الكلم ــل الجولح ــاد الوكي وأش
افتتاح أعمال املؤتمر العاملي الثاني إلعادة اإلعمار الذي 
ــي للحد من الكوارث  ــه يف ثالثة أيام الصندوق العامل ينظم
ــنطن،  ــة واش ــة األمريكي ــا يف العاصم ــن آثاره ــايف م والتع

ــة البنك  ــني اليمن ومجموع ــة القائمة ب ــتوى الرشاك بمس
ــرشكاء املجتمع الدويل  ــذا ب ــا املختلفة وك ــدويل وهيئاته ال
ــكل  ــاهموا بش ــن س الذي ــدويل  ال ــر  ــاركني يف املؤتم واملش
ــار كارثة عام 2008م  ــاريع معالجة آث مبارش يف إنجاح مش

بحرضموت.
ــيول عام 2008م أدت إىل مقتل ?? شخًصا  وأوضح ان س
ــببت يف دمار وخسائر للبنية  وترشيد ?? ألف آخرين، وتس

األساسية واملساكن..

يف المؤتمر العالمي الثاين إلعادة اإلعمار بواشنطن:

اليمن يدعو املجتمع الدويل إىل رفع سقف 
الدعم  ملعالجة مخاطر وآثار الكوارث

حصد أرواح أكرث من ٢٤٠٠ إنسان

األمم املتحدة تحذر من خطر انتشار وباء ايبوال
دقت األمم املتحدة ناقوس الخطر من احتمال اتساع رقعة انتشار وباء 
أيبوال إىل دول أخرى وأعلنت منظمة الصحة العاملية التابعة للمنظمة 
الدولية أن تفيش الوباء يف غرب أفريقيا يتخطى قدرات السلطات الصحية 
عىل احتوائه ال سيما يف الدول الثالث األكرث نكبة باملرض وهي غينيا 

وليبرييا وسرياليون.
وقالت مارغريت تشان مديرة منظمة الصحة يف مؤتمر صحفي يف جنيف 
"تفيش اإليبوال الذي يجتاح أجزاء من غرب أفريقيا هو األكرب واألعقد 

واألشد منذ ظهور املرض قبل نحو أربعة عقود."
وأضافت "عدد اإلصابات الجديدة يزيد برسعة أكرب كثريا من القدرة 

عىل التعامل معها."
مئات  بوفاة  ايبوال  النزفية  الحمى  وباء  من  موجة  أسوأ  وتسببت 
األشخاص يف غرب أفريقيا، وفق حصيلة جديدة ملنظمة الصحة العاملية 

نرشت أمس.

إقرار النصوص الدستورية األولية للحقوق والحريات

خالل ست ساعات:

اعتداءان على الكهرباء يخرجان 
"غازية" مارب عن الخدمة

صنعاء / سبأ
واصلت لجنة صياغة الدستور يف اجتماعها أمس يف صنعاء 
برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير مناقشة وإقرار الصياغات 
بالحقوق  الخاص  الدستور  من  الثاني  الباب  ملواد  األولية 

والحريات.
الشخصية  بالحرية  املتصلة  الجوانب  النصوص  وتضمنت 

باعتبارها حقاً طبيعياً لكل إنسان، إىل جانب حرية الحركة.
كما تضمنت الحق يف املساواة، وحرية التعبري ووسائل اإلعالم، 
والحق يف الحصول عىل املعلومات، وحرية اإلبداع األدبي والفني 

والثقايف.

 /  سعيد الجعفري
أوضح مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للكهرباء أن الفرق الهندسية 
لم تتمكن أمس من الدخول إلى موقع االضرار في منطقة مفرق الجوف 
جراء  صنعاء  مارب  النقل  خطوط  علي  اإلصالحات  أعمال  لتنفيذ 

األوضاع األمنية التي تشهدها المنطقة .
وأعرب عن أمله في تفهم المواطنين لحالة االطفاءات الشديدة في 
غازية  خروج  نتيجة  الوطنية  بالشبكة  المرتبطة  المحافظات  عموم 

مارب أمس عند السادسة صباحا.
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