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تفقد عددًا من المديريات

نائب الرئيس: »المشترك والحراك« وراء أعمال التخريب بعدن

وكانت تلك العناصر القادمة من خارج المديرية 
تريد تسجيل موقف محدد بهدف التخريب والترويع 
من خالل استخدام مختلف االساليب البلطجية حتى 
وصل بها االمر إلى استخدام أعمدة الكهرباء والحواجز 
الحديدية الموجودة في جوانب الشوارع رغم انها 
مثبتة على قواعد قوية وهو ما يدل داللة واضحة 
على استخدام العنف والعنف المنظم وذلك بهدف 
اظهار وتسجيل الوجود لحسابات ال تعرف ابعادها 

او اهدافها.
وخالل اللقاء وجه نائب الرئيس باعتماد كشف 
التوظيفات المحدد للمديرية وكذا اعتماد عدد من 
العامة ووظائف  المتطلبات المتصلة بالوظيفة 

المؤهالت الفنية والمهنية.
خور مكسر

وتوجه نائب الرئيس بعد ذلك الى مديرية خور 
مكسر حيث التقى هناك مدير عام المديرية عبداهلل 
عبد الكريم واألمين العام للمجلس المحلي عوض 
مشبح واعضاء المجلس المحلي ، وجرى خالل اللقاء 
مناقشة القضايا والموضوعات المتصلة باعمال 
المجلس المحلي لخور مكسر وم��ا تم اعتماده 
للمديرية من الف ومئتين وست عشرة وظيفة قوام 
الكشف المحدد للمديرية بالكامل وسط ابتهاج 
الجميع بهذا االنجاز الرائع الكبير ال��ذي سيلبي 
احتياجات ما يزيد على ستة آالف اسرة باالضافة الى 
ايجاد طرق وتوصيفات القبول لعدد كبير من الوظائف 
الفنية والمهنية وذلك المتصاص وتخفيف البطالة 

والحد من الفقر والحاجة.
إلى ذلك التقى نائب رئيس الجمهورية في مبنى 
المجلس المحلي لمديرية التواهي باالخوة مدير 
عام المديرية محمد جباري واالمين العام للمجلس 
المحلي سعيد شيباني وأعضاء المجلس المحلي 

لمديرية التواهي.
 وق��د اش��اد نائب الرئيس ب���االداء والتنظيم 
واالحساس بالمسؤولية ووجه بسرعة انزال مناقصة 
مبنى المجمع الحكومي للمجلس المحلي لمديرية 
التواهي خصوصا وان المواصفات والتصاميم الفنية 
جاهزة الى جانب ان االرض ممسوحة وجاهزة للبناء 
وكذا وجود االعتماد المالي المخصص لهذا المشروع .
كما وجه نائب رئيس الجمهورية بتمويل ادارة 
احد المرافق بالتواهي الى المجلس المحلي لغرض 

تجهيزها بصورة لتكون متنفسا لألطفال.
ووجه وزارة الخدمة المدنية باعتماد الوظائف 
المخصصة للمديرية وباسرع وقت ممكن وكذلك بناء 
المعهد الفني والمهني الستيعاب الكوادر الوسطية.

البريقة
وفي مديرية البريقة التقى نائب رئيس الجمهورية 
االخوة مدير عام المديرية مجاهد احمد سعيد واألمين 
العام للمجلس المحلي رضوان على محمد وأعضاء 
المجلس المحلي ، حيث اطلع نائب رئيس الجمهورية 
على طبيعة سير العمل في هذا المرفق وتعرف على 
متطلباته واعتمد لهم قرابة ألف وظيفة باإلضافة إلى 
إمكانية اعتماد الكثير من الوظائف المهنية والفنية 

وبحسب التخصصات.
ووجه نائب الرئيس إدارة مصافي عدن باعتماد 

وتمويل 300 وظيفة للشباب في مجاالت مختلفة.

ويلتقي محلي أبين ولحج
و كان األخ المناضل عبد ربه منصور هادي- نائب 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام األمين العام- أكد أن المسئولية 
الوطنية التي يجب أن يضّطلع بها الجميع اليوم 
وفي المقدّمة رجال األمن والقوات المسلحة، هي 
مسئولية استثنائية بكل ما للكلمة من معنى وذلك 
نتيجة الظروف الطارئة التي يريد البعض إسقاطها 

على اليمن بصورة غير واقعية وال منطقية. 
وقال نائب رئيس الجمهورية لدى لقائه الخميس 
محافظ أبين أحمد الميسري ومحافظ لحج محسن 
النقيب وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة لحج 
علي حيدرة ماطر والقيادات األمنية والعسكرية 
بالمحافظتين، إن الجميع اليوم في محك االختبار 
والقدرات على النهوض وبحكمة الصبر والتأنّي أمام 

هذه الموجة الهوجاء. 
وأشار نائب الرئيس إلى النتائج الطيبة التي حّققتها 
اللقاءات والمشاورات مع القيادات اإلدارية واألمنية 

والعسكرية والمجالس المحلية بمحافظة عدن. 
وأضاف لقد أّكدنا مرارًا وتكرارًا أهمية إبعاد مدينة 
عدن عن الفوضى والفوضويين الذين لم يكّفوا عن 
محاوالتهم تلطيخ السمعة الطيبة لمدينة عدن 
وأهلها الطيبين والمسالمين بسلوكهم وحراكهم 
المجنون والمتجاوزين للحقائق والمنطق وال يمت 
للموضوعية بصلة تذكر، لديهم فلوس يوزّعونها 
على األطفال ويغرّرون بالناس إلشعال الحرائق، 

ونقول لهم مرة أخرى ال تلعبوا بالنار ال تركبوا الموجة 
والعاصفة القادمة من الغرب والشرق، هناك محاذير 

لالصطياد في المياه العكرة والجميع يعرف هذا. 
وأّك��د نائب الرئيس أن فخامة األخ علي عبد 
اهلل صالح رئيس الجمهورية قد قدّم المقترحات 
والتنازالت من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية من 
كل األطياف السياسية وذلك حتى تسير األمور إلى 
االنتخابات البرلمانية وتجنيب البالد من االحتقانات 
التي صنعت وتصنع اليوم بصورة أكبر بفعل التعبئة 

الخاطئة وثقافة األنانية والكراهية. 
وقال نائب رئيس الجمهورية: إن محاوالت تسجيل 
المواقف األنانية في هذا الظرف بالذات هي محاولة 
تفجير للوضع المتأزّم أصاًل دون مراعاة المصالح 
الحقيقية لليمن األرض واإلنسان، والذهاب بعيدًا 

عن إيجاد الحلول المناسبة والمالئمة لليوم والغد. 
وخاطب نائب الرئيس اللجان األمنية والقيادات 
التنفيذية واإلدارية واألمنية والعسكرية بمحافظتي 
أبين ولحج: عليكم أن تكونوا في حالة يقظة عالية 
وجاهزية كبيرة وروح معنوية رفيعة وسوف تتجّلى 
األمور بمجرّد جلوس المعارضة على طاولة الحوار 

الوطني والبناء الصادق مع اهلل والوطن والنفس. 
وسجّل نائب رئيس الجمهورية الشكر والتحية 
لهذه القيادات على جهودها الكبيرة والحثيثة من 
أجل استتباب األمن والسكينة العامة للمجتمع دون 
االكتراث بهذه الحرب اإلعالمية والنفسية التي 
تقودها أبواق الجرائد والصحف والفضائيات القريبة 
والبعيدة، وهي فعاًل حرب إعالمية ونفسية ال يهمها 

ما تخّلفه من مآٍس وكوارث. 
وأشار إلى جملة اإلجراءات المتّخذة من أجل توفير 
الوظيفة واعتماد اآلالف من الوظائف في السلك 
الحكومي العام، وكذلك وظائف اإلحالل بداًل عن 
المتقاعدين في كل محافظة ومديرية، إلى جانب 
أمور كثيرة تم اتّخاذها بهدف تحسين األوضاع 

المعيشية بكل السبل الممكنة..
إلى ذلك قام نائب رئيس الجمهورية بزيارات 
تفّقدية لمديريات المنصورة والشيخ عثمان ودار 
سعد بمحافظة عدن، واّطلع خالل جولته على أحوال 

المواطنين فيها. 

خفر السواحل 
كما قام األخ عبد ربه منصور هادي- نائب رئيس 
الجمهورية- األربعاء، بزيارة تفّقدية لموقع ميناء 
خفر السواحل في مديرية التواهي، والتقى الضباط 
والصف والجنود المرابطين بهذا الموقع، متفّقدًا سير 

العمل بمختلف برامجه. 
وتفّقد نائب رئيس الجمهورية ال��زوارق الخاصة 
بالموقع ومستوى الجاهزية والتدريب والتأهيل، وأّكد 
على أهمية التحصيل العلمي والتدريب المستمر لرفع 

قدرات ضباط وجنود خفر السواحل. 
كما تفّقد الورشة المركزية في نفس الموقع، 
واّطلع على المهام التي تقوم بها في جوانب الصيانة 

وتثبيت وتوفير الحاجيات المطلوبة. 
رافق نائب رئيس الجمهورية محافظ عدن الدكتور 
عدنان الجفري ورئيس دائ��رة الشباب والطالب 
باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام األخ عارف 

الزوكا. 

قام األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب   
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين العام أمس بزيارات تفقدية 

لعدد من المناطق واالحياء بمدينة عدن ومديرياتها المختلفة.
حيث استهل جولته بزيارة للمجلس المحلي لمديرية المعال والتقى مدير عام 
المديرية محمد حسن عبده واعضاء المكتب التنفيذي ومديري الدوائر.. واستمع 
نائب رئيس الجمهورية الى ايضاحات حول المشاكل التي نتجت جراء مظاهرات 
األيام الماضية حيث اوضح الجميع ان مجاميع قادمة من خارج المديرية من 
جماعة االصالح هم من تسبب بالكثير من المشاكل وقاموا باعمال الفوضى 

والتخريب.

اعتماد 1216 وظيفة لشباب خور مكسر 
وتلبية احتياجات أكثر من 6 آالف أسرة

الحراك يوزع 
»فلوسًا« على األطفال 

إلشعال الحرائق

برئاسة الدكتور اإلرياني:

أحزاب التحالف تفوض ممثليها في اللجنة الرباعية التوقيع على محضر المسودة المقدمة من المشترك
جددت أحزاب التحالف الوطني دعوتها   

إلى التئام اللجنة الرباعية للحوار وفقًا 
للمبادرة التي أطلقها فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح -رئيس الجمهورية- في االجتماع 
المشترك لمجلسي النواب وال��ش��ورى واتخاذ 
اإلج���راءات التي من شأنها تذليل الصعوبات 
وتشكيل حكومة وح��دة وطنية تكون مهمتها 
اإلشراف على إجراء االنتخابات النيابية في ظل 

مناخات حرة ونزيهة وشفافة.
وأكدت أحزاب التحالف الوطني في بيان صادر 
عنها األربعاء، تفويضها لممثلي المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه في اللجنة الرباعية االستناد إلى 
المسودة المقدمة من أح��زاب اللقاء المشترك 
وشركائهم ال��م��ؤرخ��ة ف��ي 13-2-2011م 
والتوقيع على المحاضر التي من شأنها الدفع نحو 
إجراء الحوار الوطني الشامل عبر مختلف اللجان 

الرباعية والثالثين والمائتين .
وأضافت: أنها فوضت ممثليها بالرباعية اتخاذ 
الخطوات واإلجراءات كافة التي من شأنها تذليل 
الصعوبات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل 
على اإلشراف على إجراء االنتخابات النيابية في 
ظل مناخات حرة ونزيهة وشفافة وتحت رقابة 

محلية ودولية.
وق��ال البيان: إن أح���زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وقفت في اجتماع لها برئاسة 
الدكتور عبدالكريم االرياني -النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام- أمام المستجدات 
في الساحة الوطنية وفي مقدمتها األحداث الدائرة 
في بعض المناطق والهادفة التشجيع على أعمال 
الفوضى وإثارة الشغب والزج بالشباب والمواطنين 

األبرياء في أتون الصراعات السياسية لتحقيق 
مكاسب سياسية أو حزبية ضيقة. 

وأكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن 
حرية الرأي والتعبير يكفلها الدستور والقانون 
بصورة سليمة وبعيدًا عن ممارسة أعمال 

الفوضى والشغب والتخريب، داعيًة الجميع 
إلى التعامل الراقي والمسئول مع هذا الحق 
الدستوري وتفويت الفرصة على كل من يحاول 
إثارة الفتنة وافتعال األزمات لتحقيق مكاسب 

ذاتية ضيقة.

الحوار الجاد 
والمسؤول هو الخيار 

الوحيد لمعالجة 
كافة القضايا

نحذر من استمرار 
بث الكراهية 

واألحقاد 

الدعوة اللتئام اللجنة الرباعية والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على االنتخابات
بدء الحوار من حيث توقف عمل اللجنة الرباعية وفقًا لمبادرة الرئيس

التعامل الراقي واملسؤول مع حرية الرأي والتعبري بعيدًا عن ممارسة الفوضى والشغب

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وقفت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اجتماع لها برئاسة الدكتور عبدالكريم 
االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام أمام المستجدات في الساحة 
الوطنية وفي مقدمتها األحداث الدائرة في بعض المناطق والتي تهدف إلى اإلثارة 
والتشجيع على أعمال الفوضى والشغب والزج بالشباب والمواطنين األبرياء في أتون 

الصراعات السياسية لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية ضيقة.
مؤكدة أن الحوار السياسي الجاد والمسئول هو الخيار الوحيد لمعالجة كافة القضايا 
بعيدًا عن اللجوء ألساليب اإلثارة والمزايدة والمناكفة السياسية وبث الكراهية واألحقاد 
والضغائن بين أبناء المجتمع، معبرًة عن أسفها الستمرار البعض المضي في هذا النهج 
الذي سيعود بعواقب سلبية على الوطن وأمنه واستقراره وسيعمل على خلق الصراعات.
وأكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن حرية الرأي والتعبير يكفلها الدستور 
والقانون بصورة سليمة وبعيدًا عن ممارسة أعمال الفوضى والشغب والتخريب، داعيًة 
الجميع إلى التعامل الراقي والمسئول مع هذا الحق الدستوري وتفويت الفرصة على كل 

من يحاول إثارة الفتنة وافتعال األزمات لتحقيق مكاسب ذاتية ضيقة.
وحرصًا من أحزاب التحالف الوطني على تغليب المصلحة العليا للوطن .. تجدد 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 والذي أكد فيه عدم ترشيح نفسه في االنتخابات القادمة عام 2013م 
وأنه ال تمديد وال توريث، ودعا إلى تهيئة األجواء للحوار الوطني وإيقاف الحمالت 

اإلعالمية والمهاترات واالعتصامات والمسيرات..
وأكدت أحزاب التحالف الوطني تفويضها لممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في 
اللجنة الرباعية االستناد إلى المسودة المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم 
المؤرخة في 13-2-2011م والتوقيع على المحاضر التي من شأنها الدفع نحو إجراء 
الحوار الوطني الشامل عبر مختلف اللجان الرباعية والثالثين والمائتين، واتخاذ الخطوات 
واإلجراءات كافة التي من شأنها تذليل الصعوبات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل 
على اإلشراف على إجراء االنتخابات النيابية في ظل مناخات حرة ونزيهة وشفافة وتحت 
رقابة محلية ودولية وبحيث يعود الحوار بنتائج ايجابية يلمسها أبناء شعبنا اليمني في 

كافة مناحي الحياة وتحقيق السكينة العامة واالستقرار في الوطن.

نص بيان صادر عن المجلس األعلى 
للتحالف الوطني الديمقراطي

في بيان صادر عن المؤتمر 
وأحزاب التحالف:

نحمِّل »المشترك« كامل المسئولية 
عن نتائج دعوتهم للفتنة والتخريب

جَّدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني  
الديمقراطي دعوتهم ألحزاب اللقاء المشترك لتحكيم 
العقل وتقديم المصلحة العليا للوطن بالعودة إلى طاولة الحوار 
حفاظًا على روح التسامح وصيانة المكتسبات الوطنية وفي 
مقدمتها الوحدة اليمنية الغالية..وعبر البيان الصادر مساء 
أمس عن أمل المؤتمر وأحزاب التحالف بأن تدرك أحزاب اللقاء 
المشترك أن وطننا الغالي بكل ظروفه ال يحتمل األعمال الهوجاء 
أو الفوضى التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالمواطنين والممتلكات 
العامة والخاصة، وازهاق األرواح وترويع المواطنين واقالق 

السكينة العامة والسلم االجتماعي.. نص البيان:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين..

لشعبي  ا لمؤتمر  ا اط��ل��ع  لقد 
العام وأح��زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي على محتوى البيان 
ال��ص��ادر ع��ن المجلس األعلى 
ألحزاب اللقاء المشترك والذي أتى 
في سياق األكاذيب واالدع��اءات 
الباطلة التي تعودوا عليها متقدمًا 
إل��ى منحى آخ��ر شديد االنحراف 
وب��ال��غ الخطورة وذل��ك بإطالق 
عبارات التهديد والوعيد وتبني 
الدعوة السافرة لما أسماه البيان 
بيوم الغضب الذي يستهدف األمن 
اليمني  واالستقرار في الوطن 
العزيز الغالي واستغالل مناخات 
الديمقراطية والسماح بالمظاهرات 
واالعتصامات في ارتكاب أعمال 
التخريب واالعتداء على المواطنين 
وممتلكاتهم وإزهاق األرواح وكذا 
ترويع المواطنين وإقالق السكينة 

ال��ع��ام��ة والسلم 
االج��ت��م��اع��ي كما 
ح��دث ي��وم أم��ٍس 
األول في العاصمة 
االق���ت���ص���ادي���ة 
وال��ت��ج��اري��ة عدن 
وق��ب��ل ذل���ك في 
ء  صنعا صمة  لعا ا
وم��ح��اف��ظ��ة تعز 
وغيرها وما يخطط 
له لألسف الشديد 
ف��ي ي��وم الثالثاء 
ال��ق��ادم ك��م��ا ج��اء 
في البيان المذكور 

وإلقاء التهم الكاذبة على السلطات 
المحلية واألجهزة األمنية واللتين 
تعمالن بكل يقظتهما وإخالصهما 
م��ن أج���ل ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى األم��ن 

واالستقرار وسالمة المواطنين. 
إن��ن��ا ف��ي ه��ذا ال��م��ق��ام نحيي 
السلطات المحلية ورج��ال األمن 
الذين يقومون بمسؤولياتهم بكل 
إخالص والتزام وتضحية ويؤدون 
أقدس الواجبات دون أن تؤثر فيهم 
أعمال الغدر والخيانة واالستهداف 
ال��م��ق��ص��ود ل��ه��م م��ن العناصر 
المنحرفة والضالة من الخارجين 
القانون والمتمردين على  عن 
النظام والمتورطين في أعمال 
اإلره���اب ال��ذي��ن وج���دوا مواقف 
أحزاب المشترك أحضانًا مشجعًة 
وخنادق حامية بالتحالف معهم 
وهو ما صار معلنًا ويتم التبجح 
به في العديد من التصريحات 

والبيانات.. 
ومن هنا فإن المؤتمر الشعبي 
العام وأح��زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي تحمل أحزاب اللقاء 
المشترك كامل المسؤولية فيما 
س��وف ينتج ع��ن دعوتهم مما 
ق��د يرتكب م��ن أع��م��ال الفتنة 
والتخريب ذلك اليوم.. واهمين 
ب��أن ذل��ك س��وف يوصلهم إلى 
لحهم  مصا وتحقيق  ب��ه��م  ر م��آ
التي يستميتون اليوم من أجلها 
وف��ق مخططهم االنقالبي ضد 
دولة الوحدة واالم��ن واالستقرار 

والشرعية الدستورية. 
ومع ذلك كله نؤكد مجددًا بأن 
الحرية والديمقراطية والتنمية في 
بالدنا سوف تظل محروسة مصانة 
ووع��ي  ليمني  ا الشعب  بيقظة 
واقتدار كل المنتمين للمؤسسة 
الوطنية الرائدة القوات المسلحة 
واألمن وقبل ذلك باالعتصام باهلل 
لى  تعا و نه  سبحا
وح��ف��ظ��ه ولطفه 

بالعباد وبالبالد.
ل��م��ؤت��م��ر  ا إن 
الشعبي وأح��زاب 
لوطني  ا لف  لتحا ا
الديمقراطي تجدد 
دع��وت��ه��ا ل��ألخ��وة 
في المشترك إلى 
ت��ح��ك��ي��م ال��ع��ق��ل 
وتقديم المصلحة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��وط��ن 
على كل المصالح 
األخ������رى وذل���ك 
بالعودة إلى طاولة الحوار باعتباره 
الطريقة المثلى لحل المشكالت 
حفاظًا على روح األخوّة والتسامح 
وصيانة لكل المكاسب واالنجازات 
الوطنية وفي مقدمتها الوحدة 

اليمنية الغالية.
آملين أن تدرك أح��زاب اللقاء 
المشترك بأن وطننا العزيز الغالي 
بكل ظروفه ال يحتمل األعمال 
الهوجاء أو الفوضى التي ألحقت 
أض���رارًا جسيمة بالمواطنين 
وح��ي��ات��ه��م وم��م��ت��ل��ك��ات��ه��م 

والممتلكات العامة.
وترحم بيان المصدر المسئول 
على أرواح الشهداء األب��رار من 
المواطنين والجنود.. سائاًل اهلل 
أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن 
يلهمنا جميعًا الرشد والصواب وان 
يجنب شعبنا وبالدنا كل مكروه أنه 

سميع مجيب.

»يوم الغضب« 
يستهدف 

أمن واستقرار 
المواطنين 
والممتلكات 

العامة والخاصة


