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استقالة عشر نساء من حزب اإلصالح في رداع

رداع- خاص 
 بارك القطاع النسائى للمؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني 
بمحافظة البيضاء توجهات المؤتمر الشعبي العام لتعزيز مشاركة دور المرأة 
في الحياة السياسية باعتبارها شريكة أساسية في التنمية ومساندًا ألخيها الرجل في عملية 

التنمية الشاملة في كافة المجاالت.
إلى ذلك قالت نائبة رئيس القطاع النسائى للمؤتمر الشعبي بالمحافظة األستاذة صفية 
حسين العزاني عضو اللجنة الدائمة في تصريح ل�»الميثاق«: إن )10( نساء بمديرية العرش 
منطقة رداع قدمن استقاالتهن من عضوية حزب اإلصالح وإعالن انضمامهن إلى المؤتمر 

الشعبي العام عن قناعة وإيمانًا منهن بأهدافه ونهجه الوسطي وبتوجهاته الوطنية وحرصه 
على ترسيخ المبادئ الوطنية في كل مجاالت عمله.

هذا وشددت نائبه رئيس القطاع النسائي للمؤتمر بمحافظة البيضاء على أهمية 
توعية الشباب والشابات بأهمية الحفاظ على منجزات الشعب وبُنَاة نهضته 
باعتبارهم جيل المستقبل وأساس التنمية، مؤكدة على أهمية إفساح المجال 
لمشاركة المرأة في البناء والتنمية واعتماد نظام الكوتا المقترح ب�44 مقعدًا في 
مجلس النواب، باعتبار المرأة نصف المجتمع واليمكن أن يظل نصف المجتمع ناخبة 

غير منتخبة.

ف��ي لحظة اط��الع على برامج   
القنوات اليمنية، وقفت لبرهة 
عند قناة »العقيق« أبهرني حينها ما 
كتب على خلفية االستوديو الذي كان 
يستضيف ع��ددًا من الشباب وبعنوان 
»صوتك وطنك« وآخر »إرادة شباب« 
شدت تلك العناوين انتباهي، فجلست 
أمام التلفاز استمع لحوار الشباب ومقدم 
البرنامج ومداخالت الحاضرين، فغمرتني 
الفرحة بكون بالدنا تمتلك مثل أولئك 
الشباب الذين يحملون رسالة وطنية 
وإنسانية تجاه الوطن دون أي تحزب أو 
تسييس ودون راٍع لمبادرتهم أو ممول 
لها، بل ما يجمعهم هو صوت ضمائرهم 
الحية والهادفة لمبدأ واحد ال سواه، وهو 
أنهم قادة الرأي وعماد المستقبل وشرارة 
االصالح والتغيير كونهم ضد التخريب 

والتدمير.
إنهم فعاًل دعاة السالم ورافد ثقافي 
ألقرانهم بما يساهمون به من عمل 
توعوي الحتضانهم لقضايا مطروحة 
لمتطلباتهم الشبابية الساعية لهدم 
اليأس والتدمير أو االنجرار وراء األصوات 

الهدامة.
لقد تناولوا في هذا النقاش عرضًا 
ألهدافهم السامية مؤكدين أن استمرار 
مبادرتهم يعود للشباب الواعي المنضم 
فاتحين  بتطلعاتهم  والمؤمن  معهم 
باب المشاركة لجميع اخوانهم الشباب 
لالنضمام لهذه المبادرة التي جسدوها 
بشعار أبيض مربوط في أيديهم حمل 
لون النقاء وبياض النوايا التي يسيرون 

عليها.
 إن تدشينهم لهذه المبادرة يدل على 
أن شريحة الشباب ال وصاية عليهم وقد 
بلغوا نصاب األكثرية وأنهم من يستحق 
السماع لهم واالن��ص��ات لمشاكلهم، 
كما أنهم يستحقون مبادلتهم الحوار 
بالحوار للوصول والمعرفة لما يريدون 
وما يرغبون به لضمان حقوقهم في 
هذا الوطن.. أب��ارك لهم هذه اإلرادة 
الفعالة، وأض���م ص��وت��ي لصوتهم، 
كما أدع��و أصحاب القرار إل��ى احتواء 
مبادرتهم ودعمهم وذل��ك ألنهم من 
بيدهم الرسائل الحقيقية لثبات الوطن 
وثبات أفكاره التنويرية كونهم يمتلكون 
مشاعر جياشة بحب الوطن، فتحية 

إلرادة شباب..

تحية إلرادة 
شباب

 نعمت عيسى

المشترك يأمر عناصره بإخراج المواطنين من منازلهم لالعتصام
> اضطر المئات من سكان حارتي وادي فاطمة وجامع عثرب 
شارع الحرية المقابل لسوق معياد بصنعاء إلى الخروج السبت 
من منازلهم مع أطفالهم والمبيت في الشارع واالعتصام أمام 
أبوابها، رافضًا لما قامت به مجاميع من »بالطجة المشترك« بينهم 
مسلحون بالسيطرة على معظم مساحة الحارتين اللتين يسكنون 
فيهما، وإغالق منازلهم عليهم بالقوة وتحويلها إلى ساحة للفوضى 

من خالل نصب خيام للتجمهر فيها إلطالق الدعوات التخريبية 
عبر مكبرات الصوت المزعجة، وتقييد حريتهم واضطرار كثير من 
أبنائهم وبناتهم إلى عدم الذهاب إلى مدارسهم والبقاء داخلها 

خوفًا من أولئك البالطجة.
وق��ال سكان الحارتين في شكوى موقعة من قبلهم إنهم 
متضررون من االزعاج الذي يقوم به المعتصمون بجامعة صنعاء 
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إلى وزير الخدمة ومحافظ تعز
تلقت الصحيفة شكوى مريرة من التربوي القدير عبده قاسم   

محمد المخالفي  الذي قضى جل عمره في خدمة الوطن من 
خالل السلك التربوي وكافح من أجل تعليم أوالده حتى حصلوا على 

شهادات البكالوريوس.
- الشكوى فاجأتنا بأن ستة من أبناء هذا الرجل »خمس بنات وولد« 
مقيدين لدى مكتب الخدمة المدنية في محافظة تعز ومنذ سنوات 
وبتخصصات علمية وأدبية ولم يحالفه الحظ بتوظيف حتى واحد منهم.

- عبده قاسم رفع مناشدته إلى وزير الخدمة المدنية الدكتور يحيى 
الشعيبي وإلى األخ حمود الصوفي محافظ تعز، بأن يقدروا مكافحته 
وتحمله أعباء الحياة ليصل بأوالده إلى ما وصلوا إليه من العلم وهو 

اآلن ال يرى لهم وجهًا مسرورًا أو ثغرًا باسمًا.
- عبده قاسم يتعشم خيرًا بالوزير والمحافظ ويؤكد أنه ليس من 
العدالة أن ستة من أبنائه مقيدون في الخدمة ولم يحصل على وظيفة 

ألحدهم على األقل.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

المرأة اليمنية تهـــــــتف لألمن والسالم

نساء حجة: ندعو إلى حوار 
مع الشباب وإنهاء التوترات

> وفي مهرجان محافظة حجة ألقت االخت ابتسام هاشم شرف- 
رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بحجة، كلمة قالت فيها: نحن نساء 
حجة نحتشد في هذا المهرجان استشعارًا للمسؤولية الوطنية 
والواجب الديني المفروض على كل يمني ويمنية تجاه المؤامرة 
الخبيثة التي تحاك ضد الوطن، وقد حرصت المسيرة النسوية 
في محافظة حجة على حمل الشعارات التي تؤكد على األمن 
واالستقرار وترفض الفوضى والفتن والتخريب، ونحن نساء 
حجة ندعو االخوة قادة االحزاب السياسية للعودة الى الحوار 
البناء الذي يخدم البالد ومصلحة أبناء وشباب الوطن، واالبتعاد 
عن المهاترات االعالمية المغرضة بين االحزاب والتي ال تخدم 
مصلحة الوطن واالحتكام الى العقل والمنطق والعودة 
للحوار الذي من شأنه تسهيل التداول السلمي للسلطة 
عن طريق االنتخابات الحرة والنزيهة، كما ندعو الجهات 
المختصة الى التواصل والنزول المباشر الى المعتصمين 
من أجل إنهاء التوترات، فهذه االعتصامات ال تخدم شبابنا 
ووحدة الوطن الغالي، كما نطمح بأن يتم وضع الحلول 

والمعالجات المستقبلية وتأمين فرص العمل للشباب ومحاربة 
الفساد بكافة أشكاله ومحاربة الفاسدين.. وأخيرًا نطالب الجميع بالحفاظ على 

الثوابت الوطنية وعدم السماح للعابثين المساس بها.. داعين اهلل أن يجنب اليمن وأهله كل مكروه  
وفتنة، ليبقى الوطن حرًا أبيًا.

نساء إب: نرفض استغالل 
المشترك للمرأة

> وشهدت محافظة إب االربعاء الماضي 
مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا لنساء المحافظة 
م��ن مختلف مديرياتها ت��أي��ي��دًا لألمن 
واالستقرار ورفضًا للفوضى والتخريب.. 
ورفعت نساء إب ش��ع��ارات: ال للفوضى 
والتخريب.. نعم لألمن واالستقرار والتنمية 
، كما رفعت صور فخامة القائد الوحدوي 
باني نهضة اليمن الحديث فخامة االخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، وجابت  
ش��وارع مدينة إب تأييدًا لمبادرة فخامة 
األخ الرئيس ورفضًا لكل أعمال الفوضى 
والتخريب التي تقوم بها عناصر حاقدة على 
وطن ال�22 من مايو العظيم.. وصدر بيان 
عن القطاعات النسوية للمؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات 
المجتمع المدني بالمحافظة.. عبرن خالله 
وقوف نساء إب بجدية مع قضايا الوطن 

واالنحياز لها كليًا.
ودعا بيان  نساء إب كافة 
لفاعلة  ا لسياسية  ا لقوى  ا
الوطنية وفي  في الساحة 
م��ق��دم��ت��ه��ا أح����زاب ال��ل��ق��اء 
ال��م��ش��ت��رك إل���ى االستجابة 
الفورية لمبادرة فخامة االخ 
رئيس الجمهورية التي أعلنها 
ف��ي كافة خطاباته  ويكررها 
والعودة الى طاولة الحوار خاصة 
بعد أن ق��دم ال��ت��ن��ازالت وأعلن 
عن القبول بكافة مطالب أحزاب 
المشترك ولم يعد هناك ما يبرر 
تمترس أح��زاب المشترك والسير 
نحو تأجيج الشارع دون أية استجابة 

لصوت العقل والمنطق.
كما حمل بيان جماهير نساء إب 
المسؤولية الكاملة للطرف الذي مازال 
يرفض الحوار لتجنيب الوطن االنزالق 
ف��ي مخاطر ال��ص��راع��ات واالنفالتات 
االمنية.. وقال: إن القطاعات النسوية 
بالمحافظة تؤكد على اهمية الحفاظ 
على أم��ن واستقرار الوطن والسكينة 
العامة، فالمسؤولية مسئولية الجميع أحزابًا 
وأفرادًا بدون استثناء وأن تغلب المصالح 

العليا للوطن على المصالح الشخصية.

كما دعا البيان المرأة اليمنية الى تبني 
قضاياها بمصداقية بعيدًا عن التوظيف 
واالستغالل الحزبي المنحاز كليًا لمصلحة 
االحزاب دون مراعاة قضايا وهموم المرأة 
اليمنية، وأكد البيان على أهمية أن تحظى 
المرأة اليمنية بحصتها من التوظيف الجديد 
الذي أعلنه فخامة االخ رئيس الجمهورية 
واستيعابها في كافة الجهات والمرافق 
الحكومية لتعزيز دورها والشراكة مع أخيها 
الرجل ، كا دعا البيان الى التسامح والتآخي 

بين أبناء الوطن.
واستهجن البيان المواقف المتذبذبة لبعض 
االح���زاب والشخصيات تجاه قضايا الوطن 
والتخلي عنها بصورة تنعكس سلبًا على أدوارها 
وتضحياتها في الماضي ووضعوا أنفسهم في 
زاوية حرجة ، كمنا دعا البيان المرأة اليمنية الى 
تجنب المهاترات االعالمية التي تؤجج الشارع 
وتذكي نار الفتنة وتستفز مشاعر الشعب اليمني 

المناضل.

نساء عمران: نناشد األمهات بتـــــــــــــــــوعية أبنائهن بخطورة المرحلة

مشائخ همدان بالجوف تمنع 
االعتصامات بمركز المحافظة

اعتبر المشائخ والشخصيات االجتماعية في قبيلة همدان بمحافظة الجوف األعمال  
الفوضوية التي تقوم بها احزاب المعارضة ورفضها للحوار انقالبًا على الشرعية ودعوة 

صريحة إلحداث فتنة في البالد.
وحذروا في بيان لهم احزاب المشترك من نتائج حقدهم وتعصبهم ضد الوطن وقيادته السياسية.

وطالب مشائخ همدان من مشائخ المحافظة الوقوف إلى جانبهم في حماية المصالح العامة كأبناء 
قبيلة واحدة ومحافظة واحدة ورفض استقبال أي شخص سواء من أحزاب أو من قبيلة تريد القيام 

بالفوضى بما فيها أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام .
هذا وقد تم تشكيل لجنة مكونة من عشرة مشائخ من مختلف القبائل قامت بالذهاب والتفاوض 

مع قيادات المشترك المتواجدة قرب المجمع الحكومي لرفع اعتصامهم.

عناصر المشترك تجبر المواطنين 
الخروج من منازلهم

اضطر المئات من سكان حارتي وادي فاطمة   
وجامع عثرب شارع الحرية المقابل لسوق 
معياد بصنعاء إلى الخروج السبت من منازلهم 
مع أطفالهم والمبيت في الشارع واالعتصام أمام أبوابها، 
رافضًا لما قامت به مجاميع من »بالطجة المشترك« 
بينهم مسلحون بالسيطرة على معظم مساحة الحارتين 
اللتين يسكنون فيهما، وإغالق منازلهم عليهم بالقوة 
وتحويلها إلى ساحة للفوضى من خالل نصب خيام 
للتجمهر فيها إلطالق الدعوات التخريبية عبر مكبرات 

الصوت المزعجة، وتقييد حريتهم واضطرار كثير من 
أبنائهم وبناتهم إلى عدم الذهاب إلى مدارسهم والبقاء 

داخلها خوفًا من أولئك البالطجة.
وقال سكان الحارتين في شكوى موقعة من قبلهم 
إنهم متضررون من االزعاج الذي يقوم به المعتصمون 
بجامعة صنعاء والضجيج الذي يحدثونه وحركة السير 
ونصب الخيام بجوار منازلهم وحالة القلق والتوتر التي 
يعانون منها، وأك��دوا أن أيًا من المعتصمين ال يوجد 

بينهم أحد من سكان الحارتين.

قبائل جهم بمأرب  تؤيد 
مبادرة الرئيس 

أعلن مشائخ ووجهاء وقبائل جهم بمديرية  
صرواح محافظة مأرب في تجمع قبلي بمنطقة 
السحية رفضهم القاطع لكافة أعمال الفوضى 
والشغب والدعوات المغرضة لتمزيق الوطن وجر البالد 

إلى الفتنة واالقتتال.
وأكدوا في بيان صدر في االجتماع مباركتهم لدعوة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية للحوار الوطني، 
والرامية إلى نزع فتيل الشر والفتنة وتجنيب الوطن 
كل المحن والمخاطر المحدقة بالشعب ووحدته وأمنه 

واستقراره.



شهدت مدينة ذمار أمس مهرجان نسوي 
حاشد شاركت فيه أكثر من ستة  آالف امرأة 
ييدا  تأ لمحافظة  ا مديريات  مختلف  من 
لمبادرة فخامة األخ رئيس الجمهورية الداعية 
للحوار الوطني، والرفض ألعمال الفوضى 

والتخريب.
وف��ي المهرجان ال��ذي أقيم في الصالة 
الرياضية الدولية المغلقة بذمار أشادت 
مدير عام المرأة بالمحافظة رئيس القطاع 
النسوي بالمؤتمر الشعبي العام بذمار إيمان 
يحيى النشيري بتفاعل المرأة في المحافظة 
والمشاركة الواسعة والفاعلة من قبل مختلف 
المنظمات والفعاليات التي تمثل المرأة في 
ال��م��ح��اف��ظ��ة وال��الئ��ي 
عن  للتعبير  خرجن 
رأيهن كحق كفله 
الدستور والقانون 
في إطار النهج 
طي  ا يمقر لد ا

في بالدنا .
وأل��ق��ي��ت 
خ��������الل 

المهرجان ع��دد م��ن الكلمات أك��دت في 
مجملها وق��وف نساء محافظة ذم��ار إلى 
جانب الشرعية الدستورية والرفض ألعمال 
الفوضى والتخريب والتي تحرض عليها 
بعض الوسائل اإلعالمية، الخارجة عن 
معايير األخالق والقوانين اإلعالمية.
القصائد الشعرية  ألقيت   فيما 
الطفل  الشاعر  من قبل كال من 
الموهوب فتحي األضرعي والشابة 
زهور اليافعي وسبأ الجهراني عبرت 
في مجملها عن تأييد نساء المحافظة 
المشاركات في هذا المهرجان لمبادرة 
فخامة الرئيس علي عبد اهلل صالح 
الداعية إلى الحوار و نبذ العنف 

والفوضى.
وص��در عن المهرجان بيان 
باسم المشاركات عبرن فيه 
عن تطلعهن إلى مشاركة 

فاعلة من أصحاب العقول الواعية والوطنية 
المحبة لوطن الثاني والعشرين من مايو 
في سبيل إخراج البالد من األزمة التي تهدد 
الجميع وتنذر بصراعات داخلية يسعى 

البعض لتأجيجها.
ودع��ا البيان إلى رفع االعتصامات التي 
أضرت بحياة الكثير من أبناء الوطن والجلوس 
إلى طاولة الحوار واالستماع إلى نصيحة 
علماء األمة بدال من دعوتهم إلى التوبة كما 
فعل اللقاء المشترك على خلفية المبادرة 
التي تقدموا بها لحل الخالفات السياسية 
والمكونة من ثمان نقاط والتي تقدمت بها 
لجنة العلماء المرجعية برئاسة الشيخ عبد 

المجيد الزنداني واجمع عليها علماء اليمن.
وأكد البيان التفاف الجميع خلف القيادة 
السياسية واس��ت��ع��داد نساء المحافظة 
لمساندة جهود الرجال في الدفاع عن أمن 
واستقرار الوطن وصون مكتسباته الوطنية 

العظيمة.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم
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المرأة15العدد: )1545(

المرأة اليمنية تهـــــــتف لألمن والسالم
> ففي مهرجان أمانة العاصمة ألقت األخت بلقيس الصوفي 
كلمة عن نساء اليمن اشارت فيها الى اهمية مبادرة االخ رئيس 
الجمهورية الحكيمة التي جاءت من أجل أمن واستقرار البالد 
والحفاظ على وحدته وديمقراطيته، والتي كان آخرها مبادرته 
مع فضيلة علماء اليمن لدرء الفتن والعودة للحوار وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية.. وقالت: إن األمل يحدو كافة أبناء الوطن بأن يسارع 
العقالء والحكماء في الساحة الوطنية الي االستجابة العملية لهذه 
المبادرة والتجاوب معها بشكل جدي ألن الظروف الراهنة التي 
تمر بها البالد ال تتحمل بعد اليوم أي قدر من المراوغة والتالعب 
بعواطف الناس الذين تنتابهم الكثير من المخاوف والقلق على 

أمن واستقرار الوطن.
> وفي كلمة طالبات الجامعة قالت االخت نجاة الوجرة: إن 
مبادرة فخامة رئيس الجمهورية تدل على المسؤولية الوطنية، 
وتمثل دعوة الى الوفاق الوطني تؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز 
المسيرة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.. داعيًة جميع 
القوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار بمسؤولية تاريخية 

لبناء الوطن من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا.
> الرسالة التي وجهتها المشاركات في مهرجان أمانة العاصمة 
لفضيلة العلماء عن نساء وأطفال اليمن قرأت مضمونها االخت 
سلمى المصعبي، وجاء فيها: »باسم كل نساء وأطفال اليمن ندعو 
أطراف العمل السياسي الى االحتكام للعقل والحكمة وإعمال 
ضمائرهم في مصير وطنهم وأن يحتكموا الى الحوار الذي من 
خالله نصل بالوطن الى بر األمان، كما نؤكد على النقاط الثمان 
التي تضمنتها المبادرة وهي سحب قانون االنتخابات واالستفتاء 
وإعادته لمجلس النواب إلقراره بالتوافق، وسحب مشروع التعديالت 
الدستورية المنظورة اآلن أمام مجلس النواب وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية إلجراء التعديالت الدستورية بالتوافق وتشكيل 
حكومة وطنية بالتوافق، وإحالة الفاسدين الى القضاء وإطالق أي 
سجين لم تثبت إدانته أو لم يكن له قضايا منظورة أمام القضاء، 
واختيار خمسة قضاة يقوم كل طرف باختيار اثنين والخامس يتم 
اختياره من لجنة  علماء المرجعية أو بالتوافق بين القضاة االربعة، 
وذلك للفصل في النزاع القائم بين أطراف العمل السياسي إليقاف 
الحمالت االعالمية والمهاترات والتحريض وذلك بما يهيئ عودة 
الحوار الوطني وإيقاف المظاهرات واالعتصامات وبما يكفل إزالة 
أعمال الفوضى والتخريب واالحتقان في الشارع من كل االطراف«.. 

وفي ختام الرسالة دعت نساء اليمن أهل اإليمان والحكمة  إلى 
االحتكام للغة العقل.. مناشدات كل أطراف العمل السياسي ان 
يتقوا اهلل في وطنهم وأطفالهم ونسائهم وأن يعملوا جميعًا من أجل 
تحقيق األمن واالستقرار والبعد عن الفوضى والفتن، ألن الوطن ال 

يحتمل المزيد من المكايدات، والبد في الوقت الراهن من تغليب 
المصلحة الوطنية على المصالح واألهواء الضيقة التي أرهقت 
الوطن والمواطنين، واالحتكام الى الحوار لحل كافة االشكاليات 

بالتوافق الذي يجنب الوطن ما ال يحمد عقباه.

نساء األمانة: ظروف اليمن ال تحتمل المزيد من المراوغة
شهدت العاصمة صنعاء وكذلك عدد من محافظات الجمهورية مهرجانات نسوية حاشدة تأييدًا لمبادرة فخامة األخ رئيس  

الجمهورية الداعية أحزاب اللقاء المشترك العودة للحوار والرافضة للفوضى والعنف، وحملت المشاركات الفتات ُكتبت عليها 
عبارات تستنكر بشدة الدعوات الداعية للسير بالوطن نحو الفتن والخراب..

نساء الضالع: مبادرة الرئيس ضمانة 
لتجنب المنزلق الخطير

نساء ذمار: الدفاع عن األمن واالستقرار واجب
> ومن مهرجان مديرية قعطبة محافظة الضالع أكدت االخت نصرة 
القاضي -رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالضالع التفاف القطاع النسائي في 
المحافظة وتفاعلهن مع مبادرة االخ رئيس الجمهورية النتشال اليمن من 
هذا المنزلق الخطير، مشددة على ضرورة التفاعل االيجابي والفوري مع 
هذه المبادرة من قبل جميع االحزاب والقوى السياسية، مؤكدة أن مبادرة 
االخ رئيس الجمهورية تعتبر ترجمة عملية لحرص القيادة السياسية على 
أمن الوطن وتجنيبه لألزمات التي ال تخدم سوى االعداء والمتربصين بوحدة 
الوطن ومقدراته، داعية كافة الشرفاء ومنظمات المجتمع المدني الى قول 
كلمة الحق والعمل من أجل مصلحة الوطن وجعل مصالحه فوق كل اعتبار 

بعيدًا عن المزايدات والمكايدات التي ال تخدم اال االهواء 
والمصالح الضيقة.

وقد رفضت المشاركات في بيان لهن كل أعمال 
الفوضى والتخريب والعنف، داعيات الى ضرورة 
التمسك باألمن واالستقرار والحفاظ على المكتسبات 
الوطنية التي تحققت لشعبنا اليمني العظيم في 
ظل الوحدة اليمنية المباركة، وأكدت المشاركات 
تمسكهن بالحوار والديمقراطية واجراء االنتخابات 
الحرة عبر صناديق االقتراع للوصول الى السلطة 
.. مناشدات علماء اليمن القيام بدورهم في قول 
كلمة الحق والدعوة الى توحيد الصفوف بما يجنب 

البالد مخاطر التمزيق والفتنة.

نساء عمران: نناشد األمهات بتـــــــــــــــــوعية أبنائهن بخطورة المرحلة
أكدت مسيرة نسائية من مختلف مديريات ومناطق محافظة عمران دعمها للحوار الوطني  

وتأييدها لما جاء في بيان جمعية علماء اليمن. 
واستنكرت المسيرة التي جابت شوارع عاصمة المحافظة تلكؤ أحزاب اللقاء المشترك 
للجلوس إلى طاولة الحوار ورفضهم لمبادرة العلماء لالحتكام إلى الشرع والدستور في حل األزمة 

الراهنة التي يواجهها الوطن. 
وثمنت مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الداعية إلى الحوار واإلصالح السياسي والشراكة في قيادة 
الوطن تجنبا ألي انزالق قد يودي بالوطن إلى هاوية االطماع والتفرقة والتمزق وضياع كل المقدرات 

والمكتسبات التي تحققت في ظل النظام الجمهوري والتعددية السياسية والوحدة المباركة. 
وكانت عدد من القيادات النسوية في المحافظة أكدت باسم نساء المحافظة وقوفهن مع وحدة 

الوطن وكافة القضايا الوطنية المتمثلة في الحفاظ على انجازات الثورة والوحدة وكذا على النهج 
الديمقراطي باعتباره الخيار الوطني لحل كافة القضايا. 

هذا وقد صدر بيان عن المسيرة النسائية ناشد الشباب اليمني المعتصم إلى إنهاء 
االعتصامات ومناشدة األمهات واآلباء إلى توعية أبنائهم وبناتهم بخطورة المرحلة وعدم 

االنصياع ألي توجهات لجر اليمن إلى الفتنة والضياع. 
وناشد البيان علماء الوطن على مواصلة جهودهم لتجنيب البالد الويالت ودعوة الفرقاء 
السياسيين إلى الحوار وتغليب مصلحة األمة على المصالح الذاتية والحزبية انطالقًا من 

دورهم الديني الهام ودرءا ألي فتن قد تحدث بين أبناء المجتمع الواحد. 

سخر من تساقط المتلونين

التنظيم السبتمبري يشيد بوفاء أعضائه في تعز
سخر مصدر مسئول في التنظيم السبتمبري الديمقراطي مما  

تروج له قناة سهيل من أخبار ال ترتقي إلى المستوى الذي يليق 
بقناة فضائية، ومن ذلك التهريج حول انضمام القائم بأعمال 
فرع التنظيم بمحافظة تعز إلى تكتل الفتنة واالنشقاق ودعاة الفوضى 

والتخريب وشق الصف الوطني.
وأكد المصدر ان التنظيم السبتمبري الديمقراطي ال يشرفه مثل هؤالء 
المتلونين الذين يلحقون وراء الفتات فتاريخ سبتمبر وتنظيمه مشرق 
وناصع البياض.. وأشاد بقيادة وقواعد التنظيم في محافظة تعز األوفياء 

الذين لم يكترثوا بتساقط المتلونين والمتمصلحين.

توظيف جميع خريجي الدبلوم والبكالوريوس بشبوة أبناء الحيمتين يطالبون بالقبض على قاتلي صبر
شبوة: عادل القباص  

 قال الدكتور علي حسن األحمدي محافظ شبوة إن السلطة 
المحلية ستعمل على توظيف الشباب من حملة شهادات الدبلوم 
والبكالوريوس في المحافظة هذا العام وبشكل نهائي من الدرجات 
المعتمدة سنويًا، وأيضًا من الدرجات المعتمدة من فخامة االخ رئيس 

الجمهورية ضمن نسبة )25%( االخيرة.
وأك��د األحمدي اهتمام رئيس الجمهورية بالشباب والتوجيه 

باستيعابهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل في الشركات النفطية 
العاملة بالمحافظة ومشروع الغاز المسال في بلحاف وتوجيه طاقات 

الشباب.
وفي اللقاء الذي جمع شباب مديريات شبوة السبت الماضي أكد 
شباب المحافظة على ضرورة تضافر جهود الجميع للتخفيف من 
وطأة البطالة.. كما عبروا عن إدانتهم لدعوات التفرقة والتمزق 

ووقوفهم الى جانب األمن واالستقرار ووحدة اليمن.

ناشد أبناء الحيمتين الداخلية والخارجية بمحافظة صنعاء وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري بإلقاء   
القبض على الجناة والمعتدين على المواطن صبر محمد حمود صبر من أبناء الحيمة الداخلية من قبل 

مرافقي حميد وحمير األحمر في 25 / 2 / 2011م بجولة 14 اكتوبر بأمانة العاصمة.
 وطالب أبناء الحيمتين في بيان صادر عنهم بتنفيذ القوانين وإلزام احترامها وتسليم الجناة الفارين من وجه العدالة 
الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع، كما طالبوا بوقف البعض من النافذين الذين يتسترون على المجرمين والمعتدين 

والذين يعرفون تنفيذ القوانين.

آل كثير بحضرموت: سنقف ضد العنف والتخريب
أك��د مشائخ وأع��ي��ان وش��ب��اب قبائل آل   

كثير ب��وادي حضرموت أنهم مع الشرعية 
الدستورية والوحدة واألمن واالستقرار وعبروا 
عن أسفهم الشديد لما أثير ويثار في وادي حضرموت 
من لغط وتشويه للحقائق الهدف منه جر البالد والعباد 

إلى فتنة وتعطيل كافة مجاالت الحياة المدنية.
وأشار آل كثير في بيان لهم إلى أن مناطق آل كثير 
في وادي حضرموت لم تشهد خالل السنوات األخيرة 
أية فوضى أو تخريب، وكل من يعيش في هذه 
المناطق من مواطنين بمختلف شرائحهم يعيشون 
في أجواء من المحبة والتآخي والتكاتف واالحترام 

المتبادل، ولم يتم التعدي أو التطاول على أحد.
وقالوا: »نحن مازلنا على موقفنا بأن قبائل آل 
كثير تؤكد أنها ليست ضد تعبير أي شخص عن 
رأيه وليست ضد حق التظاهر ولكن من يخرج عن 
الطريق السلمي أو يدعو إلى تفرقة أو عنصرية أو 
تخريب في مناطق آل كثير سوف يتم التصدي له 
بكل قوة وحزم ولن نسمح بأن يقوم أي شخص 
في مناطق آل كثير بإثارة أية فتنة أو التعدي على 
أشخاص أو ممتلكات خاصة أو عامة بالقول أو الفعل 
وعلى الجميع أن يعرف أن عجلة التاريخ لن تعود 

إلى الوراء.

تحالف قبائل الجوف ومأرب 
مع أمن واستقرار الوطن

أكد المجلس األعلى لتحالف قبائل مأرب والجوف وقوفه   
الدائم إلى جانب أمن الوطن واستقراره ووحدة أبنائه.. ورفضه 

المطلق لكل أعمال العنف والتخريب أيًا كان مصدرها وسببها..
وشدد في بيان- حصلت »الميثاق« على نسخة منه- على ضرورة 

تجاوز االحتقانات السياسية الراهنة ونبذ الكراهية والعنف.
ودعا إلى توحيد الصف للحفاظ على الوحدة اليمنية وأمن وسالمة 

الوطن والمواطن..
وأيد المجلس مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ومبادرة العلماء األجالء 

الرامية لرأب الصدع وحل أزمات ومشاكل اليمن.


