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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

يومية  ●  سياسية  ●  جامعة  |  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

www.althawranews.net |   20 صفحة    |    50 رياالً 21  ذو القعدة  1435ه     |   16   سبتمرب 2014م    |   العدد 18197 ْصنعاء اليومالثالثاء 26ْ 12 althawrah99@gmail.comalthawrah99@yahoo.comرسائلكم  تصل إلينا:

دعا مجلس الشورى إىل رسعة تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية واملسارعة يف 
إنجاز مرشوع الدستور تمهيداً لالستفتاء 
الربملانية  االنتخابات  وإجراء  عليه 
والرئاسية ورضورة التزام مسار التفاوض 
السيايس والكفِّ عن التصعيد اإلعالمي 

والسيايس من قبل مختلف األطراف . 
ملجلس  الرئيسية  اللجنة  وأقرت 
االستثنائي  اجتماعها  يف  الشورى 
رئيس  برئاسة  أمس  واصلته  الذي 
املجلس األخ عبدالرحمن محمد عيل 
الجارية  التطورات  ملناقشة  عثمان 
عىل الساحة الوطنية تصورات خاصة 

بشأن الوضع الراهن يف البالد .  

أن  عىل  الشورى  لجنة  وأكدت 
برنامج  القادمة  الحكومة  تُكرّس 
عملها وجهودها ملعالجة االختالالت 
بما  القائمة.  واألمنية  االقتصادية 
فيها إعادة النظر يف أسعار املشتقات 
املواطنني  معاناة  لتخفيف  النفطية 
صياغة  لجنة  بمسارعة  أوصت  كما 
الدستور يف إنجاز مرشوع الدستور، 
وإخضاعه للمناقشات العامة  تمهيداً 
لالستفتاء عليه، ثم إجراء االنتخابات 
الرئاسية والربملانية عقب ذلك، طبقاً 

لآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية..

"الشورى" يدعو إىل تشكيل حكومة الوحدة وإنجاز الدستور والتزام الحوار والكف عن التصعيد 
قّدم تصورات لحل األزمة الراهنة 

الرئيس فؤاد معصوم يدعو لتدخل جوي سريع ضد التنظيم

املؤتمر الدويل يتعهد بدعم العراق للقضاء على "الدولة اإلسالمية"
باريس / أ ف ب

أمن  حول  الدويل  املؤتمر  يف  املشاركون  تعهد 
واستقرار العراق يف باريس بدعم بغداد يف حربها 
بكل  املتطرف  اإلسالمية"  "الدولة  تنظيم  ضد 
الوسائل الرضورية وضمنها العسكرية، وبحسب 
رضورة  عىل  املشاركون  شدد  الختامي  البيان 
التي  املناطق  يف  "داعش"  تنظيم  عىل  القضاء 

يسيطر عليها بالعراق.
وجاء يف بيان املؤتمر أن "املشاركني شددوا عىل 

التي  املناطق  يف  التنظيم  عىل  القضاء  رضورة 
يسيطر عليها يف العراق". وتعهدوا لهذه الغاية بـ 
"دعم الحكومة العراقية الجديدة بكل الوسائل 
الرضورية وضمنها تقديم مساعدات عسكرية 
مناسبة". وسيتم الدعم "مع احرتام القانون الدويل 

وأمن السكان املدنيني".
من جانبة دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
أمس  اىل تدخل جوي رسيع ضد تنظيم الدولة 
االسالمية،. ورصح معصوم "نحن بحاجة لتدخل 

جوي".
يشء  كل  قبل  لوجستيا  تدخال  "نريد  وقال 
وتابع  العسكرية".  بالسبل  تدخال  خصوصا 
معصوم "عسكريا لسنا بحاجة اىل جنود ليقاتلوا 
ميدانيا يف العراق. نحن بحاجة اىل تدخل جوي 
وتغطية جوية... من الرضوري ان يتدخلوا برسعة، 
وهذا  التدخل  هذا  تاخر  اذا  تاخروا،  اذا  النهم 
الدعم للعراق، ربما احتل داعش (تنظيم الدولة 

االسالمية) أرايض أخرى".

اإلمارات: اليمنيون يحظون بمعاملة خاصة 
ومنحهم التأشريات يتم بصورة طبيعية

قال مدير عام اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بإمارة دبي 
دولة اإلمارات العربية املتحدة اللواء محمد أحمد راشد املري، إن 
اليمنيني يحظون بمعاملة خاصة داخل اإلمارات ويعمل الكثريون 
يؤكد  مما  الرشطة  قطاع  ومنها  ومهمة  حساسة  مواقع  يف  منهم 
عمق أوارص األخوة واملحبة ووشائج القربى بني البلدين والشعبني 
الشقيقني اليمني واإلماراتي.. وأكد املسؤول اإلماراتي خالل لقائه 
أمس يف دبي املدير اإلقليمي للخطوط الجوية اليمنية بدولة اإلمارات 
خالد املحبيش أن إصدار التأشريات ملواطني الجمهورية اليمنية يتم 

بصورة طبيعية جداً..

ــة االنتقالية وتحقيق التنمية يف اليمن  دنكن : ندعم إنجاح المرحل

استقبل المبعوث الربيطاين وأشاد بمواقف كامريون وحكومته الداعمة لليمن

الرئيس : الجميع يتطلع إىل إنهاء األزمة الراهنة واملضي قدمًا يف ترجمة مخرجات الحوار الوطني

أشاد  األخ عبدربه منصور هادي - رئيس 
الجمهورية بمواقف رئيس الوزراء الربيطاني 
التحديات  إزاء  وحكومته  كامريون  ديفيد 
والصعوبات التي تواجه اليمن خصوصا منذ 

نشوب األزمة مطلع العام 2011.
وقال األخ الرئيس لدى استقباله أمس بمكتبه 
دنكن  ألن  الربيطاني  املبعوث  الرئاسة  بدار 
املستشار الخاص لشؤون اليمن. " كان للمملكة 
املتحدة دور حيوي وبناء من خالل التعاون الكبري 
الذي قدمته بريطانيا عىل مختلف املستويات 
والصعد "..مستعرضا املستجدات والتحديات 
التي يمر بها اليمن حاليا والتي جاءت يف ظرف 
ننتظر فيه النصوص الدستورية للدولة اليمنية 
االتحادية والتي سرتسم معالم مستقبل اليمن 
الجديد وتحفظ الحقوق واملشاركة الواسعة تحت 
راية الوحدة وتكريس األمن واالستقرار يف إطار 

النهج الديمقراطي والحرية والعدالة واملساواة.
الربيطاني  باملبعوث  الرئيس  األخ  ورحب 
الظرف  هذا  يف  خصوصا  الزيارة  هذه  يف 
االستثنائي.. وأشار إىل أن الجميع يتطلع إىل 
إنهاء األزمة القائمة مع جماعة الحوثيني من 
أجل امليض قدما إىل ترجمة مخرجات الحوار 

الوطني الشامل والولوج إىل املستقبل املأمول.
ويف اللقاء عرب املبعوث الربيطاني ألن دنكن عن 
تقديره ملا يقوم به األخ الرئيس عبدربه منصور 
هادي يف إطار ترجمة املبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية املزَمنة والخروج من املرحلة االنتقالية 
بكل متطلباتها بصورة ناجحة ونهائية من أجل 

تحقيق تطلعات وأماني الشعب اليمني وحقه 
يف األمن واالستقرار والوحدة والتطور واالزدهار.

وأكد أن االتصاالت مع الدول املانحة والتي 
تعهدت بالكثري من املساعدات لليمن مستمرة 
الوفاء  رضورة  إىل  ..مشريا  عالية  وبوترية 
بااللتزامات من أجل مساعدة اليمن يف ظروفه 

املجال  يف  خصوصا  الصعبة  االستثنائية 
االقتصادي.

وزراء  رئيس  تحايا  الرئيس  األخ  إىل  ونقل 
بريطانيا ديفيد كامريون وأكد أيضا دعم اململكة 
حتى  لليمن  الربيطانية  والحكومة  املتحدة 

النهاية وتحقيق املتطلبات الالزمة.

تنفيذي الجوف يستنكر األعمال الخارجة عن القانون 
صنعاء/سبأ..

بمحافظة  التنفيذي  املكتب  عرب 
الجوف عن استنكاره لكافة األعمال 
ملا  وأسفه   ، القانون  عن  الخارجة 
يتعرض له املواطنون من أرضار جراء 

املواجهات املسلحة يف املنطقة  . 
وأشاد يف اجتماع أمس برئاسة 
املحافظ محمد سالم بن عبود بقرار 
تشكيل لجنة للتحقيق يف أحداث 
مديرية خلق ملعالجة آثارها وضمان 

تجنيب املواطنني تبعاتها .

وناقش االجتماع مستجدات األوضاع 
املواطنني  عىل  وانعكاساتها  األمنية 
املواجهات  إلنهاء  املبذولة  والجهود 

املسلحة يف بعض مديريات املحافظة
مستعرضاً ما توصلت إليه اللجنة 
الرئاسية املكلفة بالنزول امليداني 
األرضار  حول  الخلق  مديرية  إىل 
التي لحقت باملواطنني جراء الوضع 

واملواجهات املسلحة ..

 أشاد بتشكيل لجنة تحقيق يف أحداث " خلق " 

خروج "غازية مارب" يف ثاين اعتداء 
بعد ٥ دقائق من عودتها للخدمة

 / سعيد الجعفري
أوضح املهندس عبداملجيد الدهبيل- مدير عام املؤسسة العامة للكهرباء, 
أن خطوط الدائرة الثانية مارب- صنعاء 400كيلو فولت  تعرضت أمس 
العتداء ثاٍن يف منطقة مفرق الجوف بعد خمس دقائق من إعادة غازية 
مارب لنطاق الخدمة يف الساعة الخامسة و20دقيقة مساء يف منطقة مفرق 
الجوف يف ثاني اعتداء خالل أقل من عرش ساعات حيث كانت قد خرجت 
محطة مارب الغازية جراء اعتداء سابق صباح أمس عند الساعة السابعة 
صباحا عىل خطوط الدائرة الثانية..  وأشار إىل أن هذا االعتداء جاء لحظة 
توجه الفريق الهنديس إىل املنطقة إلصالح األرضار بخطوط الدائرة األوىل 
الخارجة عن نطاق الخدمة منذ أيام األمر الذي اضطر الفريق للعمل عىل 
إعادة خطوط الدائرة الثانية, إال أن تلك الجهود قوبلت باعتداء جديد بعد 

خمس دقائق من عودة غازية مارب..

رئيس  هادي  منصور  عبدربه  األخ  تسلم 
سفري  من  كل  اعتماد  أوراق  أمس  الجمهورية 
جمهورية مرص العربية يوسف أحمد الرشقاوي 
وسفري دولة اريرتيا محمد شيخ عبد الجليل 
جريفلد  هندريك  الربت  هولندا  مملكة  وسفري 
وسفري جمهورية فرنسا جان مارك جروجران 
كسفراء جدد ومفوضني فوق العادة لبلدانهم يف 

اليمن .
الجدد  بالسفراء  الجمهورية  رئيس  ورحب 
واستعرض معهم تطورات األوضاع عىل الساحة 
الوطنية ومستجداتها الراهنة .. مؤكدا حاجة 
اليمن إىل تعاون املجتمع الدويل الستكمال إنجاح 
املرحلة االنتقالية .. معربا عن تطلعه ملزيد من 
اليمن  بني  البناءة  والرشاكة  التعاون  عالقات 

وبلدانهم يف مختلف املجاالت

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 
سفراء مصر واريرتيا وهولندا وفرنسا
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مشروع قانون إلنشاء املجلس األعلى للشراكة أمام الحكومة
 /  محمد راجح

كشف الجهاز التنفيذي الستيعاب التمويالت 
وإصالح السياسات عن تقديم مرشوع قانون إنشاء 
الحكومة ومنظمات  املجلس األعىل للرشاكة بني 
املجتمع املدني إىل مجلس الوزراء للمصادقة عليه 
والذي سيفتح املجال أمام إرشاك منظمات املجتمع 

املدني يف التنمية .
وأكد الجهاز التنفيذي انه سيقوم بدعم الرشاكة 
املدني  املجتمع  ومنظمات  اليمنية  الحكومة  بني 
والرتويج لها من خالل أنشطة مختلفة لألطراف 
املعنية ذات الصلة مثل إعداد ونرش موازنة املواطن 
األوىل يف اليمن بالتعاون مع وزارة املالية ومرشوع 
تحديث املالية العامة ، باإلضافة إىل دعم الرشاكات 
يف تحديد وتصميم وإعداد وتنفيذ مشاريع التنمية.

وكان من املتوقع اإلعالن رسميا عن املجلس األعىل يف 
بداية مايو 2014 ، إال أنه وبالنظر إىل مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني تم االتفاق عىل أن يتم إنشاء املجلس األعىل بقانون 

وليس بقرار جمهوري كما كان مُخططاً يف البداية .
ونتيجة لذلك تم تأخري إنشاء املجلس األعىل 
ألنه سيتطلب وقتاً أطول للمصادقة عليه من قبل 

مجلس الوزراء وإقرار الربملان للقانون.
للمجلس األعىل  القانوني  اإلطار  وتمت صياغة 
بحسب تأكيدات مسؤولني يف الجهاز التنفيذي " 
بالتشاور مع ما يقارب من 300 منظمة غري حكومية 
من مُختلف أنحاء اليمن وقد تم عقد أربع فعاليات 
للتشاور مع منظمات مجتمع مدني من أحد عرش 
محافظة تحت رعاية الجهاز التنفيذي وبرنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي..
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