
وجَّ���ه األخ   
ضل  لمنا ا
ع��ب��درب��ه 
منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
العام األمين العام 
ب��اع��ت��م��اد 2516 
لمديريتي  وظيفة 
خور مكسر والبريقة 
بمدينة ع��دن مما 
ت  جا حتيا ا سيلبي 
أك��ث��ر م��ن 6 آالف 

أس��رة، باإلضافة إلى ايجاد طرق وتوصيفات 
القبول لعدد كبير من الوظائف الفنية والمهنية 
وذلك المتصاص وتخفيف البطالة والحد من 

الفقر والحاجة.
كما وج��ه نائب الرئيس خ��ال زي��ارات��ه 
التفقدية ل��ع��دد م��ن المناطق واألح��ي��اء 
والمديريات بمدينة عدن أمس بسرعة إنزال 
مناقصة مبنى المجمع الحكومي للمجلس 
المحلي لمديرية التواهي واعتماد الوظائف 
المخصصة للمديرية وبأسرع وقت ممكن 
وكذلك بناء المعهد الفني والمهني الستيعاب 

الكوادر الوسطية.
وفي مديرية البريقة وجه نائب الرئيس 
باعتماد ألف وظيفة للمديرية، كما وجه إدارة 
مصافي عدن باعتماد وتمويل 300 وظيفة 
للشباب في مجاالت مختلفة ألبناء منطقة 

البريقة.
تفاصيل ص3

أية فتنة تريدون إيقاظها وإشعال  
أواره��ا وإلى أية كارثة تسعون الى 
دفع الوطن إليها بما تدعون اليه- يا 
قيادات المشترك-.. أال تدرون أن لهيب كل هذا 
أول من سيحترق به أنتم.. فالشعب اليمني 
ال��ذي مر بشدائد ومحن تصدى لها وواج��ه 
وانتصر عليها قادر اليوم أن يتصدى ويحبط 
ويسقط كل مؤامراتكم أكثر من أي وقت 
مضى ألنه اكثر وعيًا وخبرة وتجربة بمراميكم 
وغاياتكم، فباألمس القريب حاولتم الوصول 
الى السلطة عبر االنقاب على الديمقراطية 
التعددية ورفضتم وترفضون الحوار واالحتكام 
الى صناديق االقتراع، وها أنتم تركبون موجة 
الفوضى اعتقادًا أنها ستحقق لكم بغيتكم وهذا 
واضح من عدم استجابتكم لمبادرة االخ الرئيس 
ودعوات التهدئة تهيئة لمناخات حوار جاد صادق 
ومسؤول تطرح وتناقش فيه كل القضايا على 
أساس المصلحة الوطنية والحرص على وحدة 

وأمن واستقرار اليمن.
وفي هذا خير لكم لكنكم أبيتم وأصررتم على 
خيار نحن أو الطوفان.. عولنا كثيرًا على العقاء 
في قيادة أحزاب المشترك فلم نجد إال الحماقة 
الممزوجة بالشر والحقد الدفين على الوطن 
وثورته ووحدته وهو ما تعبر عنه ما سميتموه 
دعوة الغضب مسقطين تقليدًا مسميات لوقائع 
وأح��داث مبنية على أسباب ومعطيات مغايرة 
لواقع مغاير ال تنطبق على الوطن والشعب 
وتركيبته  لديمقراطي  ا السياسي  ونظامه 
االجتماعية وال ندري ان كنتم تدركون مغبة ما 
أنتم سادرون فيه .. نحن على ثقة وكونوا أنتم 
على ثقة أن شعبنا لن يسمح لكم بأن تنالوا منه 
ومن إنجازاته ومكاسبه الوطنية الكبرى وسيكون 
لكم بالمرصاد مسقطًا كل رهاناتكم الخاسرة 
وستدفعون ثمن تغريركم بالبسطاء من بعض 
أبنائه وحدكم في نهاية المطاف ومع ذلك مازلنا 
ندعوكم الى الرشد مع أن ممارساتكم وسلوككم 
يبين أن طريق العقل والرشاد قد غادرتموه الى 
طريق الشر والفساد في االرض ولهذا باتت 
القناعة أن حاضر اليمن ومستقبل أجياله أمانة 
في عنق كل وطني شريف وعليكم أن تفهموا أن 

مشروع الخراب والدمار ساقط ال محالة.

لن يترك الوطن 
للفوضى

30 ريااًل السنة الثامنة والعشرون20 صفحة أسبوعية - سياسية

رئيس الجمهورية
رئيس املؤتمر الشعبي العام

المتخاذلون والمفرطون 
في مبادئهم ال يشرف 

الوطن والمؤتمر 
انتماءهم إليه..
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رؤية

كلمة 

املسريات املليونية الرافضة للعنف والفوضى تتواصل باملحافظات

يحيى نوري 
 تتواصل المسيرات والمهرجانات الشعبية والجماهيرية على مستوى 
المحافظات تأييدًا لمبادرة فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 

الشعبي العام ورفضًا ألعمال الفوضى والتخريب، وتمسكًا باألمن واالستقرار

وكانت أمانة العاصمة وصنعاء ومحافظتا حجة وإب قد شهدت مسيرات مليونية عكست 
عظمة االلتفاف الشعبي حول الشرعية الدستورية، وأكدت وقوف الجماهير الى جانب 
المبادرة والعمل من أجل ترجمتها الى الواقع، كما نددت المسيرات والمهرجانات بكافة 
أعمال العنف والتخريب التي تقترفها عناصر من أحزاب اللقاء المشترك وماتقوم به من 

استغال رخيص لمحاربة الديمقراطية خارج اطار المثل والقيم الحضارية التي ينبغي 
التقيد بها كمعيار مهم لالتزام بالممارسة الديمقراطية.

ويتوقع أن تشهد العديد من المحافظات مسيرات مليونية خال األيام القليلة القادمة..
تفاصيل صــ10-9-8-7-6

نائب الرئيس يوجه باعتماد 
آالف الوظائف لشباب عدن 

في بيان صادر عن المؤتمر وأحزاب التحالف:
نحمِّل »المشترك« كامل المسئولية 

عن نتائج »يوم الغضب«

جَّدد المؤتمر الشعبي   
العام وأح��زاب التحالف 
الوطني الديمقراطي 
دعوتهم ألحزاب اللقاء المشترك 
لتحكيم العقل وتقديم المصلحة 
العليا للوطن بالعودة إلى طاولة 
الحوار حفاظًا على روح التسامح 
الوطنية  المكتسبات  وصيانة 
وفي مقدمتها الوحدة اليمنية 

الغالية.
وعبر البيان الصادر مساء أمس 
عن أمل المؤتمر وأحزاب ا لتحالف 
بأن تدرك أحزاب اللقاء المشترك 
أن وطننا الغالي بكل ظروفه 
ال يحتمل األعمال الهوجاء أو 
الفوضى التي ألحقت أض��رارًا 
جسيمة بالمواطنين والممتلكات 
ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة، وازه���اق 
األرواح وت��روي��ع المواطنين 
واقاق السكينة العامة والسلم 

االجتماعي.
وأع���رب ال��ب��ي��ان ع��ن األس��ف 

الشديد لانحراف الخطير الذي 
احتواه بيان أح��زاب المشترك 
وما حمله من أكاذيب وإدعاءات 
باطلة وت��ه��دي��دات رع��ن��اء بما 
اس��م��ت��ه ي���وم ال��غ��ض��ب ال��ذي 
يستهدف األم���ن واالس��ت��ق��رار 
واستغال مناخات الديمقراطية 
وال���س���م���اح ب��ال��م��ظ��اه��رات 
واالعتصامات الرتكاب أعمال 
ال��ت��خ��ري��ب واالع����ت����داء على 
المواطنين والممتلكات العامة 

والخاصة.
وحمل بيان المؤتمر والتحالف 
الديمقراطي كامل المسئولية 
ألح��زاب المشترك لما قد ينتج 
عن دعوتهم للفتنة والتخريب 
ف��ي ذل���ك ال��ي��وم، م��ؤك��دًا أن 
الديمقراطية والتنمية ستظل 
م��ح��روس��ة بعين اهلل ويقظة 
المواطنين ووع���ي واق��ت��دار 

المؤسسة العسكرية واألمنية.
نص البيان صـ3

في لقاء بطالب جامعة صنعاء

أبوراس: الشباب لن يسمح بأن تنهب 
صنعاء أو العودة لما قبل الوحدة

األكوع: ندعو إلشراك الشباب يف الحوار كطرف ثالث يكشف املزايدين
أك��د األس��ت��اذ ص��ادق أمين   

اب�����وراس األم��ي��ن ال��ع��ام 
المساعد للقطاع التنظيمي 
بالمؤتمر الشعبي العام على أهمية 
ال���دور ال���ذي يضطلع ب��ه الشباب 
في عملية التنمية وتعزيز مفهوم 
ال���والء الوطني م��ن خ��ال الكلمة 
والرأي والمواقف التي يتبنونها وفق 
تهم  تطلعا و طنية  لو ا تهم  عا قنا
المستقبلية وذلك في أكثر من مجال 

ووسيلة.
وقال األمين العام المساعد في 
لماضي  ا لخميس  ا لقاها  أ كلمة 
لقاء حضره  الميثاق في  بمعهد 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين 
العام المساعد ضم عددًا من طاب 
جامعة صعناء: لقد تغير الزمن ولن 
تنهب صنعاء كما نهبت في عام 
1948م.. كذلك لن يعود الوضع 

إلى ما قبل 1990م.
وش��دد على ض���رورة ان يضطلع 
كشفهم  و تهم  ليا و بمسؤ ب  لشبا ا
للفساد والمفسدين والقيام بحملة 
تطهير في مختلف المواقع والوسائل 

وذلك من أجل الوطن ومكتسباته.
من جانبه دعا األستاذ عبدالرحمن 
األك��وع عضو اللجنة العامة أمين 
العاصمة إل��ى اش��راك الشباب في 
الحوار بين المؤتمر الشعبي العام 
وشركائه وأح��زاب اللقاء المشترك 
وحلفائه كطرف ثالث شاهد على ما 

يجري من حوار.
وقال األك��وع: أنتم القادرون على 
كشف أباطيل وتضليات األط��راف 
المزايدة والتي ال تستجيب لصوت 
العقل وال تؤمن بمصالح الوطن العليا 
ومكتسباته وال تؤمن بالحوار والرأي 

والرأي اآلخر.

الدكتور اإلرياني يوجه رسالة لـ»المشترك« 
الستئناف الحوار وتحديد مكانه وزمنه

»الميثاق«- خاص

دع��ا ال��دك��ت��ور عبدالكريم   
اإلرياني النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام أحزاب 
اللقاء المشترك وشركائها في اللجنة 
التحضيرية للحوار الوطني للموافقة 
العاجلة على استئناف الحوار وتحديد 
مكانه وزمانه.. وأكد الدكتور اإلرياني 
في رسالة موجهة إلى أحزاب المشترك 
أن المجلس األعلى للتحالف الوطني 
الديمقراطي قد ناقش يوم األربعاء 
الماضي في اجتماع له البيان الصادر 

عن اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني 
في 13 فبراير الجاري.

وجددت أحزاب التحالف في بيان صادر عن االجتماع الذي ترأسه 
الدكتور اإلرياني دعوتها إلى التئام اللجنة الرباعية وبحيث يبدأ الحوار 
من حيث توقف وفقًا للمبادرة التي أطلقها فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية في االجتماع المشترك لمجلسي النواب 
والشورى.وأكدت أحزاب التحالف الوطني تفويضها لممثلي المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه في اللجنة الرباعية االستناد إلى المسودة 
المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك وشركائها والتوقيع على المحاضر 
التي من شأنها الدفع نحو إجراء الحوار الوطني الشامل عبر مختلف 

اللجان الرباعية والثاثين والمائتين.
تفاصيل ص3

البركاني: نحرص أن تكون المسيرات 
سلمية ونرفض استخدام العنف

أكد الشيخ سلطان البركاني -االمين العام   
المساعد للمؤتمر ان المؤتمر ليس في حالة 
افاس تجعله يحتك بالمتظاهرين ويمارس 

أعمااًل صغيرة تكسب اآلخرين تعاطفًا.
وقال في حوار لصحيفة »حديث المدينة« : 
ان المؤتمر الشعبي العام لديه أغلبية شعبية 
وشرعية دستورية سواًء من خال البرلمان أو 

في انتخاب الرئيس علي عبداهلل صالح.
واضاف ان من سقط من ضحايا تقع مسئولية 
رعاية أسرهم على الدولة وعليها أن تحاسب من 

ارتكب تلك األحداث.
وأكد االمين العام المساعد انه عند اطاقه 
لمصطلح »قلع العداد« لم يكن قد تشاور مع أحد 
وانما هي قناعاته والتزال حتى اليوم.. مشيرًا 
الى ان الرئيس عندما قال أنه لن يترشح لفترة 

جديدة للرئاسة كان صادقًا فيما يطرح.
واشار البركاني  الى ان عملية االنتماء الحزبي 
للمؤتمر او االستقالة منه حق متروك للناس، 

وأنه ال عيب في ذلك، مؤكدًا ان قضية االستقاالت 
اليوم هي ركوب الموجة..

وقال : كنت أتمنى لو ان هذه االستقاالت تمت 
قبل ان تتم احداث تونس ومصر..

تفاصيل صــ4

مصدر مسئول في المؤتمر:

استقالة بعض األعضاء يمثل عملية تنقية للمؤتمر من الشوائب والطفيليات
قلل م��ص��در مسئول في  

م  لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
عدد  استقالة  أهمية  من 
من اعضاء المؤتمر في هذا التوقيت 
ال��ذي يكشف حقيقة االنتهازيين كما 
يكشف ع��ن م��ع��ادن ال��رج��ال وأعضاء 
المؤتمر المخلصين.. وأش��ار المصدر 

إلى أن المؤتمر الشعبي العام يضم 
في صفوفه مايين االعضاء االوفياء 
والمخلصين الذين لهم مواقف راسخة 
ويعملون باخاص لانتصار لقضايا 
الوطن والشعب ، كما ل��دى المؤتمر 
القدرة على التجديد ويشهد كل يوم 
تطورًا ملحوظًا في تكويناته. معتبرًا 

خروج هؤالء النفر أشبه بعملية تنقية 
لطفيليات  وا ئب  لشوا ا من  للمؤتمر 
التي عجزت عن إحداث أي تطور داخل 
التنظيم بقدر ما حاولت جاهدة إحباط 
األوفياء من أعضائه وأنصاره دون جدوى. 
موضحًا أن توقيت االستقاالت كشف عن 
حقيقة هؤالء النفر ووالئهم المتذبذب 
والمصلحي معتقدين بأن األوضاع تسير 
لصالح أعداء الديمقراطية والشرعية 
الدستورية، وهرولوا بالتالي للتمسح 
لتأمين مصالحهم وكسب رضاهم، في 
حين أنهم سيخسرون احترام الجميع 
بسبب مواقفهم االنتهازية والمصلحية.

مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام لديه 
ذخيرة كافية من العقول المستنيرة 
والقدرات الكفؤة التي تحظى بإجماع 
الشعب، ولن يراود أحدًا عن قناعاته، كما 
أنه ال يقبل في صفوفه إال من يؤمنون 
بنهجه ووسطيته ولديهم االستعداد 
للنضال من أجل تحقيق آمال وتطلعات 
الشعب وال��دف��اع ع��ن الديمقراطية 

والشرعية الدستورية.

رفضوا ادعاء الوصاية عليهم:

مشائخ حاشد وبكيل يؤكدون وقوفهم مع الشرعية
رفض أبناء قبيلة حاشد األحرار كل محاوالت الوصاية على أدوارهم   

الوطنية أو المتاجرة بها على حساب مصلحة الوطن، وإثارة المشاكل 
بين قبائل اليمن.

فقد نفى المشائخ حمود عاطف وعبداهلل بدر الدين وعبده ربه راجح وعدد 
من مشائخ حاشد وبكيل المزاعم التي أعلنها حسين األحمر عن انضمام عدد 
من مشائخ حاشد وبكيل إلى العناصر المعارضة من أحزاب اللقاء المشترك 

في مساعيها الهادفة إلى االنقاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية.
كما سخر مصدر في مكتب الشيخ محمد بن ناجي الشائف نجل شيخ مشائخ 

بكيل كبير مشائخ اليمن ما قاله حسين األحمر من ادعاءات باسم حاشد وبكيل.
فيما عبر الشيخ مجاهد القهالي عن رفضه لما روجت له بعض وسائل اإلعام، 
وقال: إن من أعلن ذلك فهذا شأنه ويعبر عن رأيه الشخصي، وأضاف: إن مشائخ 
حاشد يقفون مع النظام وأنه ال يوجد أحد يحق له أن يتحدث باسم حاشد أو 

يدعي الوصاية عليهم.
أما الشيخ مبخوت المشرقي فقد أكد استعداد جميع قبائل بكيل للقتال إلى 

جانب رئىس الجمهورية والدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
تفاصيل صـ17

خالل لقائه بالكتلة البرلمانية للمؤتمر

رئيس الجمهورية: من يحلمون بعودة اإلمامة والتشطير واهمون
الهجمة اإلعالمية املغرضة ال تخيفناستنتهي العاصفة أمام صمود شعبنا

شدد فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس    
المؤتمر الشعبي العام على أهمية التبادل السلمي للسلطة 
واالنتقال السلس لها عبر صناديق االقتراع الذي يجنب الوطن 
الفتنة والفوضى ويصون االستقرار والسكينة العامة وكل المكتسبات 
العظيمة التي حققها وطننا في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة 
والديمقراطية. وأكد فخامته خال لقائه أمس باالخوة أعضاء مجلس 
النواب في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أنه يجب علينا أاّل 
نقّلد اآلخرين، وأن نبحث أين تكمن مصلحة بادنا سياسيًا وثقافيًا 

واقتصاديًا واجتماعيًا.
وقال : أنا لست مع بقاء أي زعيم أو حاكم إلى األبد، إن شاء اهلل 
ستنتهي العاصفة أمام صمود شعبنا والتفافه ألنه يعلم أننا لسنا 

متمسكين بالسلطة.. وأشار رئيس الجمهورية الى أنه كلما قدمنا 
تنازالت وبعض االصاحات استجابة لرغبة االقلية، سواء أكانت 
مشروعه أم غير مشروعة يرتفع سقف المطالب وهذا عمل غير 
ديمقراطي.وأكد رئيس الجمهورية أن عقارب الساعة لن تعود إلى 
الوراء، وهذا أبعد على االنفصاليين والحوثيين من عين الشمس وأبعد 
من تخياتهم، فشعبنا في الجنوب هو ضامن للوحدة وقائده ومن 

يحلمون بعودة االمامة والتشطير واهمون.
ونبه رئيس الجمهورية الى أن هناك هجمة اعامية مغرضة 
ومستمرة ولكن يجب أن التخيفنا، وان بعض وسائل االعام الخارجية 
التي تتبنى تلك الحملة التغطي بحيادية وقائع األحداث الجارية في 

بادنا.
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