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رئيس الجمهورية
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

الدستــور كفــل حق 
التعبير السلمي دون 

اإلضرار باآلخرين..

االثنين - العدد (1543) 
 18 / ربيع أول / 1432هـ - الموافق: 21 / 2 / 2011م  

لقاءات فخامة األخ علي عبداهللا صالح   
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بأبناء المحافظات من كافة الشرائح 
واالنتماءات واالتجاهات نابع من حرص واستشعار 
عــالٍ بالمسؤولية ا لوطنية في هــذه المرحلة 
الدقيقة التي يمر بها شعبنا وشعوب األمة العربية 
واالسالمية والتي فيها بلغت أجندة الفوضى 
الخالقة ذروتها باشتعال نيران حرائق فتنتها 
من الخليج الى المحيط سعياً الى تحقيق غايات 
تتنافى وتتعارض مع ماضي وحاضر ومستقبل 
هذه االمة عبر مخططات الخراب والدمار التي 
تستهدف أمنها واستقرارها االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي وسلخها عن حضارتها وثقافتها 
لتصبح بال هوية ليسهل تفكيكها وتركيبها وفقاً 
الستراتيجية مصالح أصحاب هذه المخططات 
بعيدة المدى.. وهنا ال يهم األداة والوسيلة وال 
القوى السياسية التي تعتلي موجة هذه الفوضى 
بقدر ما يهم النتيجة والتي بكل تأكيد ليست في 
مصلحتنا شعوباً ودوالً حكاماً ومحكومين، فجميعنا 
مستهدف.. لذا علينا أن نعي ونستوعب حقيقة ما 
يجري والعمل دون بلوغ هذه المرامي الخبيثة 
يدرك أن ضرورة التالحم والتراص لتجنيب وطننا 

مخاطر هذه التحديات.
في هذا المنحى جــاءت مبادرة االخ الرئيس 
الشجاعة والحكيمة التي أعلنها في اجتماع مجلسي 

النواب والشورى.
 وفي ذات السياق تأتي لقاءاته بالمواطنين من 
مختلف المحافظات وبالفعاليات الشبابية والمدنية 
وآخرها يوم أمس مع أبناء أمانة العاصمة صنعاء 
التي بكل تأكيد لها أهمية ومكانة استثنائية كونها 
مركز اليمن السياسي الحضاري التاريخي والحفاظ 
عليها من الفوضى والعبث مسؤولية كل قاطنيها 
الذين هم من كل هذا الوطن الذين عليهم كماقال 
االخ الرئيس أن يحافظوا عليها بحدقات أعينهم 
مثلما يجب علينا أن نصون ونحمي ونحافظ على 
كل مدن وقرى اليمن. وكل ذرة رمل أو شبر فيه 
من ا لعبث والفوضى التي تحاول عناصر مندسة 
ضرب الوحدة الوطنية بشق وتمزيق ابناء شعبنا.

االخ الرئيس كما هو في كل كلماته وأحاديثه في 
لقاءاته خالل االسبوع المنصرم جدد دعوته مطالباً 
الجميع في وطن الحكمة واإليمان وفي المقدمة 
االحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني ، وبالطبع يتصدر هــؤالء أحــزاب اللقاء 
المشترك التي على قيادتها التحلي بالشجاعة وروح 
المسؤولية والجلوس الى طاولة الحوار.. فالحوار 
أفضل وسيلة لحل كل قضايانا ومشاكلنا، ونحن 
قادرون على ذلك إذا غلبنا مصالح الوطن والشعب 
واستشعرنا المسؤولية وتحلينا بالصدق والوضوح 
والشفافية والثقة بأنفسنا وبشركائنا وحرصنا 
على تجربتنا الديمقراطية التعددية وعملنا على 
تطويرها وترسيخها في عالقتنا ، وفتحنا مبدأ 
التداول السلمي للسلطة محتكمين الى إرادة 
الشعب المعبر عنها في صناديق االقتراع كنتيجة 
النتخابات شفافة حرة ونزيهة بدالً من اللعب على 
التخريب وقطع الطرقات وقتل النفس، وبذلك 
نجنب وطننا وشعبنا مخاطر الفوضى واالندفاع 
صوب المجهول .. تعالوا الى كلمة سواء بيننا 

وبينكم لنمضِ معاً لخير اليمن وغده االجمل.

خطاب الشجاعة والحكمة

رؤية

كلمة 

جدد فخامة االخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية  
رئيس المؤتمر الشعبي العام دعوته لكافة القوى السياسية 
للحوار الوطني والجلوس على طاولة المفاوضات مؤكداً 

استعداد فخامته لتلبية مطالبهم اذا كانت مشروعة والتجاوب معها.
وقال رئيس الجمهورية لدى لقائه أمس الفعاليات السياسية والحزبية 
واالجتماعية والشبابية واعضاء المجالس المحلية ومنظمات المجتمع 
المدني ورجال األعمال والمرأة والتكوينات المهنية والنقابية في امانة 
العاصمة قال : «علينا ان نتحلى جميعاً بالشجاعة والمسئولية ونتحرك 
نحو طاولة الحوار، فالحوار هو أفضل وسيلة وليس التخريب والقطع 
الطرق والقتل النفس المحرمة وال العبث بالمال العام والحق الخاص 

ألبناء الشعب اليمني العظيم.
وأكد رئيس الجمهورية انه على استعداد لرعاية الحوار الوطني 

بصفته رئيساً للدولة وليس بصفته رئيساً للمؤتمر.
وحذر فخامته من الفوضى والعبث من قبل عناصر مدسوسة وغير 

مسئولة تسعى الى التخريب وشق الصف الوطني.
وأوضح : نأسف لما حدث في خور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان 
في اليومين الماضيين من احداث غير مسئولة من عناصر خارجة على 

النظام والقانون،  مدسوسة كما ان هناك جرحى من رجال االمن.
واضاف فخامته : هناك ستة جرحى من رجال االمن النريد ان يتكرر 
ما حدث، ومن يريد ان يعبر عن رأيه فليلتزم بالقانون ويأخذ ترخيصاً 

ويحدد المسار ويعبر عن رأيه بالطرق السلمية.
وأكد ان هناك عناصر مدسوسة لالساءة الى الصحفيين والقنوات 
الفضائية وهذه العناصر غوغائية فوضوية ليست محسوبة على 

السلطة وال على شباب المؤتمر والتحالف الوطني.
تفاصيل صــ٢

في مهرجان جماهيري كبير بأمانة العاصمة

الرئيس يجدد دعوته للمشترك للحوار بشجاعة ومسئولية

مسريات مليونية َّـ عموم اِّـحافظات ترفض الفوضى والعنف

في رد على بيان المشترك

على عقالء المشترك  أن يرفعوا أصواتهم وال يسمحوا لقياداتهم االضرار بالمصالح الوطنية العليا
التحالف الوطني يدعو المشترك للحوار ويحمله مسؤولية العنف والفوضى 

بيان المشترك يمثل تصعيداً خطيراً ومقامرة بالوطن وأمنه واستقراره
جدد مصدر إعالمي مسئول في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي  

دعوته ألحزاب اللقاء المشترك  االستجابة لدعوات فخامة األخ علي 
عبداهللا صالح رئيس الجمهورية للحوار والتي جددها في خطابه أمس 
األحد وأكد فيها أنه سيرعى الحوار كرئيس للدولة وذلك من أجل الوصول إلى 
توافق وطني حول القضايا المطروحة للحوار وبما يحقق مبدأ الشراكة الوطنية 
ويخدم المصلحة الوطنية العليا.وعلق المصدر على ما جاء في بيان المشترك 
وشركائه بالقول :إن تلك األطروحات ال تعكس حرصاً على إثبات حسن النوايا 

تجاه دعوات الحوار المتكررة من قبل فخامة رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني بل تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسئول ومقامرة 
بالوطن وأمنه واستقراره. وحمل المصدر أحزاب المشترك مسئولية التهرب من 
الحوار وتعمد إيصاله إلى مرحلة االنسداد، وما يترتب على هذا الخيار الكارثي من 
نتائج،وقال:إن تلك األحزاب تتحمل أيضاً مسئولية تشجيع أعمال العنف والفوضى 

والتخريب وبث الكراهية واألحقاد في أوساط أبناء المجتمع اليمني الواحد.
وخاطب المصدر العقالء في أوساط المشترك بأن يكون صوتهم عالياً وال 

يسمحوا باالنجرار إلى المهاترات والمكايدات السياسية التي ال تخدم مصالح أي 
طرف فضالً عن أضرارها بالمصالح الوطنية العليا، داعياً إياهم إلى الضغط على 

قياداتهم للقبول بالحوار والحرص على األمن واالستقرار والسلم االجتماعي.
وأشاد المصدر بتالحم أبناء الشعب اليمني وحرصهم على الحفاظ على 
األمن واالستقرار والسكينة، ووقوفهم ضد محاوالت الفوضى والتخريب وإثارة 
الفتنة،وقال إن الشعب اليمني سوف يسقط كل األجندات التي تستهدف النيل 

من أمنه ومصالحه.

تعز تشهد مسرية مليونية لدعم األمن واالستقرار ورفض الفوضى والتخريب

شهدت محافظة تعز مسيرة مليونية نظمها   
ــزاب التحالف  المؤتمر الشعبي العام وأح
الوطني الديمقراطي لتأكيد موقفها الداعم 
لألمن واالستقرار، ورفــض اإلنجرار الى الفوضى 
والتخريب، والدعوة الى الحوار الكفيل بتجنيب الوطن 

كل ما يضره واالنتصار لمجمل المطالب الشعبية.
وأكد بيان صادر عن مهرجان «جمعة السالم» الذي 
حضره االستاذ عبدالعزيز عبدالغني عضو اللجنة 
العامة رئيس مجلس الشورى والشيخ سلطان البركاني 
األمين العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب 
والشورى على نبذ كل الدعوات التي تستهدف النيل 
من أمن واستقرار بلد اإليمان والحكمة، ورفض كل 
المحاوالت الساعية الى زرع بذور الفتنة في أرضنا 

بما يؤدي الى استبدال األمن واالستقرار بالفوضى 
والتخريب واستبدال المحبة والتسامح واأللفة واإلخاء 

فيما بيننا بالكراهية والحقد التفرقة والتشتت.
وشدد بيان المسيرة الجماهيرية الحاشدة على 
ــرورة ممارسة الديمقراطية بالطرق السلمية  ض
المشروعة والمكفولة بالدستور والقانون، وهو 
األسلوب الحضاري الذي يمكن من خالله الوصول 
الى تحقيق كل طموحات الشعب وآماله بعيداً عن 
الممارسات الخاطئة عبر وسائل غير مشروعة تضر 

بالوطن وأبناء الشعب.
ولفت البيان الى أن الحوار هو وحده من سيقود 
اليمنيين الــى خدمة الوطن واالنتصار للمشروع 

الحضاري والمدني المتراكم لليمن الجديد.

مسيرات مليونية تشهدها عواصم المحافظات خالل األيام القادمة
كتب: يحيى نوري

تشهد العديد من عواصم محافظات الجمهورية خالل األيام القليلة القادمة مسيرات مليونية تمثل مختلف  
الفعاليات الوطنية، تجدد تمسكها باالمن واالستقرار ورفضها للفوضى وأعمال العنف والتخريب وكل األعمال 

التي يحاول اعداء الوطن النيل من السياج االجتماعي لشعبنا.
وعلمت «الميثاق» ان الفعاليات الوطنية تواصل استعداداتها القامة هذه المسيرات المليونية والتي تمثل رسالة واضحة 
تؤكد على االصطفاف الوطني لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن وبان الجماهير حريصة كل الحرص على 

الذود على النهج الديمقراطي والحوار لحل مجمل القضايا الوطنية دون االرتهان للخارج.
واكدت المصادر لــ«الميثاق» ان المسيرات الجماهيرية التي سوف تتواصل في عواصم المحافظات ستكون غير مسبوقة 

حيث ستمثل أعظم صور التالحم الشعبي بين الشعب وقيادته.

نائب الرئيس: 
عناصر مدسوسة تستهدف 
زعزعة أمن واستقرار عدن

أكـــــد األخ   
ــاضــل  ــمــن ال
ـــه  ـــدرب ـــب ع
منصور هــادي نائب 
ية  ر لجمهو ا ئيس  ر
النائب األول لرئيس 
الــمــؤتــمــر الشعبي 
العام األمين العام أن 
مدينة عدن تتعرض 
ــدوان في  ــع ــيــوم ل ال
سكينتها  و مــنــهــا  أ
ــة من  ــي ــاع ــم ــت االج
العناصر المدسوسة 
ـــي مــن  ـــأت ـــي ت ـــت ال
ورة  لمجا ا لمناطق  ا
لــهــا بــهــدف زعــزعــة 

السكينة العامة للمجتمع المسالم في مدينة عدن الباسلة.
 وقال نائب الرئيس خالل لقائه أمس أعضاء المجالس 
المحلية بمديريتي خورمكسر وكريتر للتعرف على طبيعة 
سير العمل في المديريتين إن هؤالء المندسين قاموا 
بأعمال شغب وتخريب في أكثر من مكان ومديرية، 

واعتدوا على المرافق العامة.
وأوضح نائب الرئيس: «إننا نعرف الدوافع والذين يمولون 
مثل هذه االعمال الهمجية من خارج الحدود وكذلك من 
الداخل ونقول لهم: كفوا عن هذه العدوانية وإذا كان لكم 
أي مطالب سياسية فليكن ذلك بشرف دون هذه األساليب 

الدنيئة والرخيصة.
تفاصيل ص٣

في محاضرة بميدان التحرير:

بن دغر: الوصول إلى السلطة عبر 
العنف سيواجه برفض الشعب

صنعاء «الميثاق» : 
ــح الدكتور  أوض
ــد عــبــيــد بن  ــم اح
دغــر االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام ان من 
يريد الــوصــول الــى السلطة 
ليها  ا يسعى  ان  عليه  ــان  ف
عبر الطريق الصحيح وهي 
ــال  ـــراع. وق ـــت صــنــاديــق االق
من  لمحتشدين  ا طــبــاً  مــخــا
الرافضين للفوضى والتخريب 
ء  بصنعا لتحرير  ا ن  بــمــيــدا
االسبوع الماضي : النريد هذه التجمعات سواء أكان هنا 
أم بجوار الجامعة.. نريد ان نجلس ونتحاور حول مستقبل 
اليمن ومعيشة ابنائه. واشار بان اليمن تمر بأزمة سياسية 
واقتصادية وأزمة في العالقة فيما بين االحزاب.. مضيفاً بان 

علينا جميعاً ادراك هذه االزمة وتداعياتها علينا مستقبالً.
وقال إن المؤتمر ينتظر من المشترك ان يعلن ردهم 
على الرسائل المتكررة لهم بالجلوس للحوار ولكنهم كانوا 

يختلقون االعذار ويتهربون.
تفاصيل صــ٣

70 مليوناً خسائر تجار األمانة جراء التظاهرات

إقالة خمسة مديري عموم لمكاتب تنفيذية بتعز

قال نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة   
محمد صالح إن تكلفة خسائر صغار التجار في أمانة 
العاصمة تجاوز الـ٧٠ مليون ريال، مشيراً الى أن 
مناطق مثل : التحرير، الجامعة الجديدة تعد بمثابة شريان 
الحياة اليومية نتيجة االكتظاظ السكاني فيها ووجود قرابة 
(٤٠٠) محل تجاري في المناطق الثالث المغلقة حالياً، ناهيك 

عن مؤسسات وبنوك تجارية كبرى.
وقال صالح: إن استمرار إغالق تلك المناطق قد أدى الى 

إغالق المقر الرئيسي للبنك اليمني ومصرف اليمن والبحرين 
الشامل. موضحاً بأن اجتماعاً للغرفة التجارية والمسؤولين 
في أمانة العاصمة عقب رفــع التجار شكواهم للغرفة 
التجارية أفضى الى تفهم المسؤولين للوضع مع إبدائهم 
رفع المخيمات.. معتبراً إغالق التجار لمحالتهم بأنه ناتج 
عن خشيتهم أن تتعرض محالتهم التجارية ألعمال النهب 
والبلطجة.. داعياً أصحاب المحالت التجارية الى إعادة فتح 

محالتهم وممارسة أعمالهم اليومية كون األمن مستتباً.

عارف الشرجبي

كشف محافظ تعز حمود  
خالد الصوفي عن قيام 
باجراء  المحلية  السلطة 
حوار مع عدد من االحزاب والتنظيمات 
شــارع  فــي  لمحتجين  وا لسياسية  ا
عصيفرة من أجل الوصول الى إنهاء 
االحتجاجات الجارية منذ عشرة أيام. 
وقــال لــ«الميثاق» ان الدولة ليست 
ــرأي والتظاهرات  ضد التعبير عن ال
السلمية التي كفلها الدستور والقانون 

شريطة ان التكون مدخالً القالق االمن 
واالستقرار والسكينة.

مبدياً أسفه عن االحــداث المؤسفة 
التي حدثت الجمعة الماضية والتي نتج 
عنها مقتل شخص واصابة ستة آخرين.
وعلى صعيد متصل اكد محافظ تعز 
ان التغييرات االدارية التي طالت مدراء 
تنفيذية هي  عموم خمسة مكاتب 
الضرائب والخدمة المدنية واالسماك 
واآلثار والتعليم الفني ليس لها عالقة 
بما يحدث من احتجاجات وانما هي 

اجراءات ادارية لتجديد سريان العمل 
االداري في المحافظة وانها .متوازنة 
وقائمة مع مبادئ ومعايير ادارية تكفل 
اداء أفضل لخدمة قضايا المواطن.. 
مشيراً الى ان المحافظة لن تتوانى 
عن تغيير او معاقبة اي مقصر في اداء 
وظيفته. ودعــا الصوفي إلى تغليب 
مصلحة الوطن ونبذ العنف والتخندق 
الحزبية والشخصية  المصالح  خلف 
الضيقة التي التخدم الوطن ألننا على 

سفينة واحدة اسمها اليمن.

نائب وزير الخدمة لـ«الميثاق»:

60 ألف خريج سيتم 
توظيفهم خالل أيام

ــب وزيـــر    ــائ ـــد ن أك
الــخــدمــة المدنية 
نبيل  ت  مينا لتأ ا و
شمسان أن الـــوزارة ستبدأ 
األيام القادمة  إجراءات توظيف 
ــف خــريــج مــن طالبي  ٦٠ أل
التوظيف المقيدين في ديوان 
عام الــوزارة ومكاتب الخدمة 

بالمحافظات.
ــال نبيل شمسان في   وق
حــوار مع «الميثاق» إن ذلك 

يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة االخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام القاضية 
باستيعاب ٢٥٪ من نسبة طالبي التوظيف البالغ عددهم 
(١٩٤) ألفاً.. إضافة الى ما هو معتمد في الموازنة العامة 
للدولة والتي ستصل جميعها الى (٦٠) ألف فرصة عمل 
خالل عام ٢٠١١م.. من جهة ثانية أكد نائب وزير الخدمة 
المدنية والتأمينات أن المرحلة الثالثة من استراتيجية 
االجور سيتم صرفها خالل أيام بهدف تحسين االوضاع 

المعيشية للموظفين والمتقاعدين.
 تفاصيل صــ٨


