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من التحرير.. فرسان الوطـن صـــــــــامدون يف وجه بالطجة املشرتك

۹  بداية قال االخ علي علي الشيخ :
- أتينا لنعتصم بالتحرير ونقول لمن يريدون 
وضع البلد في مزاد المزايدات والصفقات ومحاوالت 
استغالل ما حصل في بعض الدول من أجل إغراقه 
في الفوضى ال وألف ال.. الشعب لن يسمح ألحد 
كائنًا من كان أن يعبث به، لهذا ومن منطلق 
الحرص على المصالح الوطنية العليا والمكتسبات 
نطالب المشترك العودة الى طاولة الحوار استجابة 
لمبادرة فخامة االخ الرئيس، ألن الفوضى ليست 

حاًل وال ينادي بها أي إنسان عاقل.
إرادة الشعب

۹  من جانبه أكد االخ نعمان االه��دل أنهم لن 
يبرحوا ميدان التحرير حتى تستجيب المعارضة  
لمبادرة األخ رئيس الجمهورية وتعود الى طاولة 
الحوار وال تجعل من نفسها وصيًا على الشعب 
بتعنتها ومكابرتها وعدم تقديرها إلرادة الشعب 
وحجم التحديات التي تواجه المنطقة العربية 

عمومًا.
وقال: الفوضى والدعوة الى التصعيد وتضليل 
الناس وتوظيف االحداث  ال يمكن أن تخدم الوطن 
وال تخدم ايضًا  الذين يسعون للسلطة عبر أساليب 
الفوضى.. داعيًا أحزاب المعارضة  الى االستماع 
لصوت العقل الذي تتطلبه  المصلحة الوطنية 

العليا.
 الفتًا ال��ى أن الفوضى ال تعني اال التدمير 
والخراب والتراجع الى الخلف على مختلف االصعدة 

والمستويات.
ال للخراب

۹  األخ مهدي الحاج  أكد أن المعتمصين  يرفعون 
شعارات: ال للفوضى.. ال للتدمير.. ال للخراب.. ال 
للتعطيل.. ال إلدخال البلد في مستنقع الصراعات 
والفراغ الدستوري.. نعم للحوار.. وقال: نحن مع 
الحوار ومع مبادرة االخ رئيس الجمهورية ولسنا مع 
المزايدات والمواجهات في الشوارع،  ودعا أحزاب 
اللقاء المشترك خاصة وبقية االحزاب عمومًا الى 
تغليب مصلحة الوطن والعودة الى طاولة الحوار 

واحترام االلتزامات والتعهدات.ا 
تفويت الفرصة

۹  وفي السياق ذاته قال االخ علي ثابت العمري: 
نعتصم بمحض إرادتنا وتركنا بيوتنا وأطفالنا 
ومصالحنا من أج��ل أن يصل صوتنا ال��ى كل 
العقالء في أحزاب المشترك وندعوهم  الى عدم 
ترك القرار  بأيدي أناس اتضح مع االيام أنهم لم 
يقدروا المسؤولية الوطنية والشراكة والتنافس 

الديمقراطي.
نرفض الفوضى

۹  إل��ى ذل��ك اعتبر فكري محمد الغذيفي أن 
االعتصام في التحرير حق مكفول وواجب وطني 
ال تسيرها األمزجة وال المصالح الشخصية وال 

االحزاب.
وقال: لم نأتِ الى هنا على إثر بيان سياسي لهذا 
الحزب أو ذاك وإنما جئنا باختيارنا الكامل، بعد 
مبادرة األخ الرئيس التي طرحها مطلع هذا الشهر 
وحقق بها مطالب أحزاب المعارضة التي ال نعتقد 

بعدها أن لها أي حق أو مطلب أو قبول لدى الشارع 
الذي يرفض الفوضى والتخريب تحت أي مسمى.

مديرية بني ضبيان
۹   وأكد األخ عبداهلل الجراشي أن المطلب االول 
المعارضة عن  المعتصمين هو توقف  لهؤالء 

يض  لتحر ا
وال��دع��وات 
ل��ل��ف��وض��ى 
 . والتخريب.
مشيرًا الى أن 
الواقع اليمني 
جملة  يختلف 
عن  تفصياًل  و
لمجتمعين  ا
ال���ت���ون���س���ي 
وال����م����ص����ري 
سياسيًا وثقافيًا 

واجتماعيًا.
وقال: لسنا دعاة 
فوضى أو تخريب 
وإنما أتينا الى هنا 
م��ن أج���ل تشكيل 
ق���وة ض��غ��ط على 
مختلف االطراف وفي 
المعارضة  مقدمتها 
ل��ل��ح��وار واالت���ف���اق، 
ف��ب��ل��دن��ا م��ش��ه��ور 
عبر م��راح��ل التاريخ 
بالشورى والحكمة، وال 
ن  أ للفوضويين  نريد 

يسيئوا لنا.
كفى عبثًا

۹  من جانبه ق��ال االخ 
عتقد قابوس بن سعيد السالمي:  ا ال 

أن هناك يمنيًا واحدًا يرفض الحوار ويدعو للتخريب 
والفوضى، ألن البديل عن الحوار هو االحتقان 
السياسي والمزايدات المصحوبة بدخول متطرفين 
وقوى خارجية على خط األزمة كي تمرر مشاريع 
خاصة بها أو تخدم أجندة خارجية تناصب الوطن 
والمنطقة العداء.. مشيرًا الى أن االعتصام في 
ميدان التحرير ينطلق من حرص وطني حقيقي 

على البلد وأمنه واستقراره.
مديرية السبعين

۹  إلى ذلك قال االخ عبدالكريم الطريقي ان 
اعتصامهم في ميدان التحرير يأتي وفق طرق  
سلمية هدفهم  إيصال صوتهم بأن الشعب يتمسك 
بالسالم ال يريدون اال االتفاق بين شركاء العملية 

السياسية.
وق���ال: ن��دي��ن أي أع��م��ال ف��وض��وي��ة أو 
تخريبية أو أجندة غير وطنية تحاول بعض 
الجهات واالط����راف تمريرها م��ن خالل 
توظيف واستغالل أوض��اع وأح��داث معينة 
في المنطقة، باختصار ندعو من ميدان 
التحرير الذي تفجرت وانطلقت منه ثورة 
ال�26سبتمبر االخوة في المشترك االستجابة 
لمبادرة االخ الرئيس ونقول لهم: الشعب 

والتاريخ 
لن يرحما من يسعى 
أو يساهم في تدمير الشعب ومقدراته 

ومنجزاته وأمنه سيلعنه التاريخ.
ليس ضيعة ألحد

۹  من جانبه قال األخ عبدالرحمن الطيري: لم 
يعد هناك مجال للعصبيات والعنترة وتصفية 
الحسابات  ألن الوطن ليس ضيعة ألحد وال 
مرهونًا أمنه ومستقبل أبنائه بمزاج هذا 
الشخص أو ذاك.. مشيرًا الى أن المخيم المفتوح 
في ميدان التحرير يرفع المعتصمون فيه شعارًا 
»ال للتخريب.. نعم للحوار« وبصوت واحد ولن 
ي��غ��ادروا حتى تستجيب المعارضة لمبادرة 
الرئيس وتلتئم اللجنة الرباعية وتبشر الشعب 

بأول خطوة إيجابية لألمام.
خارطة طريق

۹  من جانبه أكد االخ ياسين البريهي على ضرورة 
احترام المعارضة إلرادة الشعب  ومبادرة فخامة االخ 
الرئيس وعدم االستهانة بنتائج السلوك العدائي 
والتعنتي والتحريضي الذي يبدر منها ويتصاعد 
من وقت آلخر، وقال: نريد تحقيق مطلبنا المتمثل 
بعودة أحزاب المشترك لطاولة الحوار بمصداقية 
ورغبة وقناعة صادقة بأن الحوار هو السبيل الوحيد 
وبأن مبادرة االخ الرئيس هي خارطة الطريق 

للمرحلة القادمة.

> ج��دد المعتصمون 
ي��ر  لتحر ا ن  ا بمي��د
بالعاصم��ة صنع��اء 
الذي��ن يخيم��ون في��ه منذ 
الراب��ع م��ن الش��هر الجاري 
تصميمهم على عدم مغادرته 
حتى تس��تجيب أحزاب اللقاء 
المش��ترك إلرادة الشعب  في 
رفض الفوضى والتخريب وكل 
أشكال التسويف والمزايدات 
واالبتزاز والمماطلة لجر البالد 
ال��ى الفوض��ى والصراع��ات 

والفراغ الدستوري.
وأك��د المعتصم��ون ف��ي 
 » ق لميث��ا ا « ل� يثه��م  حد
موقفه��م الداع��م والمبارك 
لمب��ادرة فخام��ة االخ عل��ي 
ئي��س  ر ل��ح  صا هلل  ا عب��د
الجمهورية رئي��س المؤتمر 
الش��عبي الع��ام مطالبي��ن 
أحزاب المش��ترك العودة الى 

طاولة الحوار دون شرط.
مش��يرين إل��ى أنه��م قرروا 
االعتصام بميدان التحرير من 

تلقاء أنفسهم.

   استطالع: عبدالكريم المدي

الحذيف��ي: لم نأتِ إلى هن��ا لرغبة حزبية
الجراش��ي: سنش��كل ق��وة ضغ��ط م��ن أج��ل الح��وار
البريه��ي: يج��ب احت��رام إرادة الش��عب 

أهالي الديس الشرقية يناشدون وزير 
النفط إنقاذ معلم أثري

محافظ حضرموت ينفي سقوط 
تنفيذي تريم يدين كل محاوالت التخريب وإثارة الفتنجرحى في مظاهرة بالمكال

وجه أهالي مديرية الديس   
الشرقية بمحافظة حضرموت 
رسالة إلى وزير النفط وعدد 
المعنية إلنقاذ حصن  الجهات  من 
الدولة التاريخي بالمديرية من الدمار 

واالنهيار واالندثار.
وناشدت رسالة حصلت »الميثاق« 
على نسخة منها عن شباب وأعيان 
ومشائخ المديرية االخ أمير العيدروس 

وزير النفط إنقاذ ما أسموه »إنجاز 
وزارته« في ظل صمت مكتب الوزارة 
هناك، متسائلين في الوقت ذاته عن 
المسؤول عن الالمباالة واالهمال 
وال��ت��س��ي��ب ل��ه��ذا األث���ر التاريخي 
الحضاري خاصة بعد أن بُح صوتهم 
في المناشدة الطويلة واستجداء انقاذ 
هذا الحصن والمعلم التاريخي العريق 

ومطالبتهم باالنقاذ.

كذب محافظ حضرموت سالم الخنبشي األنباء التي وردت عبر  
قناة الجزيرة عن إصابة ثالثة جرحى في مظاهرة انطلقت 
عقب صالة الجمعة بالمكال. وكان محافظ حضرموت رئيس 
اللجنة األمنية قد وجه األجهزة األمنية بعدم اطالق الرصاص على 
المتظاهرين, إال أن قوات األمن المركزي خالفت قرار المحافظ وأطلقت 
النار بشكل عشوائي على المتظاهرين ، ماأصاب بعضهم إصابات 

مباشرة.
واستغرب عدد من أبناء حضرموت الهجمات الشرسة من قبل القوات 
األمنية ضد المتظاهرين في مدينة المكال وعدن فيما لم تتعامل بنفس 
األسلوب مع مسيرات صنعاء وتعز ، داعين محافظ حضرموت إلى متابعة 

األجهزة األمنية وعدم الوثوق بتقاريرها. 

تريم - خالد سالم بن عمور 

عبّر المكتب التنفيذي بمديرية تريم محافظة حضرموت في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة   
مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي محمد برك التميمي عن رفضه الكامل لكل محاوالت 

التخريب وإثارة الفتن ومحاولة المساس بأمن واستقرار اليمن من قبل أٍي كانوا .
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي أنهم مع األمن واالستقرار ومع الرأي والصف والكلمة الواحدة وضد كل 
النزاعات والثقافات واإلعمال المخلة باألمن واالستقرار والتي التخدم مصلحة الوطن وتسبب إعاقة لمشاريع 
وبرامج التنمية. وبارك المكتب التنفيذي بمديرية تريم مبادرة فخامة رئيس الجمهورية علي عبدا هلل صالح 
التي أعلنها امام االجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، وكذا دعوته لمواصلة الحوار بين اللجنة 

الرباعية المشكلة من المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك.
واعتبر مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي محمد برك التميمي مبادرة رئيس الجمهورية بأنها 
مبادرة وطنية صادقة تجسد حكمة فخامة الرئيس وحرصه على تجنب الوطن مخاطر منجزاته الوطنية منذ 
فجر ثورتي 26سبتمبر و14أكتوبر ووحدته المباركة. وأشار التميمي في كلمته إلى إن هذه المبادرة سوف 

لمرحلة جديدة لتعزيز المسيرة الديمقراطية والتداول السلمي .
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۹ الحبيب

األهدل: التخريب لن يخدم الوطن
۹ الطريقي

الطيري: 
الوطن 

ليس ملكًا 
ألحد ۹ الطيري

الشيخ: رس��التنا واضحة.. الش��عب ضد الفوضى
الحاج: نرفض المزايدات والصدامات في الشوارع
العمري: سنفوت الفرصة على أعداء الوطن
السالمي: ال نقبل االحتكام لغير  صندوق االقتراع

۹ فكري۹ الشيخ ۹ السالمي

التحرير.. المترس األول للدفاع عن الديمقراطية

الطريقي: 
ندين أي 

أعمال 
فوضوية


