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ك��م��ا أل��ق��ى في 
ال���م���ه���رج���ان 
فظة  محا كيل  و
ح��ض��رم��وت ل��ش��ؤون 
ال��وادي والصحراء األخ 
عمير مبارك عمير كلمة 
السلطة المحلية بالوادي 
والصحراء أكد فيها أن 
المبادرة الشجاعة التي 
طرحها فخامة االخ علي 
ع��ب��داهلل صالح رئيس 
الجمهورية في المؤتمر 
العاصمة  الوطني في 
صنعاء  قد عبرت عن 

آمال وطموحات وتطلعات 
كافة القوى السياسية في تطوير النظام 
السياسي في اليمن والتحول من النظام 
الرئاسي الى النظام البرلماني وحملت في 
مضمونها المعالجات الصائبة لكل التحديات 
والمعوقات الحالية والمستقبلية التي تعاني 
منها بالدنا، وتأتي ايضًا منسجمة مع كل 
المطالب المرفوعة من القوى والفعاليات 

السياسية في البالد.
وأك��د أن ه��ذا المهرجان يعبر عن رفض 

أب��ن��اء ال����وادي وال��ص��ح��راء 
ألعمال الفوضى والتخريب 
والتمسك بالحوار في ضوء 
المبادرات التي طرحها فخامة 
االخ علي ع��ب��داهلل صالح 
رئيس الجمهورية لمعالجة 
االوضاع في اليمن، ورفض 
كل المحاوالت التي تهدف 
إلى االنقالب على الشرعية 
الدستورية وجر البالد الى 

الفوضى والتخريب.
وق����ال: إن��ن��ا ف��ي السلطة 
المحلية بالوادي والصحراء 
نؤكد على حرية التعبير التي 
كفلها الدستور اليمني وندعو 
اخواننا في اللقاء المشترك والقوى السياسية 
الى التعبير عن آرائهم بطرق سلمية بعيدًا 
عن الفوضى والتخريب أو اإلضرار بالمنشآت 
العامة والخاصة وأن تسود قيم المحبة 
واإلخاء بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن السلطة 
المحلية لن تسمح بأي أعمال شغب أو تعطيل 
بكل  المجتمع وستتعامل معها  لمصالح 

الوسائل الممكنة وفقًا للقانون.
ودع��ا أح��زاب اللقاء المشترك مجددًا الى 

االستجابة لمطالب الشعب للعودة الى الحوار 
ألنه السبيل للخروج من هذه األزمة.. معبرًا 
عن الثقة بأن الشعب سيتجاوز كل المشكالت 
القائمة بالحكمة التي اتصف بها عبر مراحل 

التاريخ.

الى ذلك ألقيت كلمة عن شباب وادي 
وصحراء حضرموت ألقاها الشاب 
رامي العامري جدد فيها التأكيد على 
تأييد شباب ال��وادي والصحراء للمبادرة 
الجريئة وكل المبادرات الوطنية التي 
أطلقها زعيم الوطن والتي تحرص على 
الحفاظ على وحدة الوطن أرضًا وإنسانًا 

وتطور من نظام الحكم السياسي وتعزز 
من مداميك النهج الديمقراطي التعددي 
في بالدنا، كما تؤسس لحكم محلي كامل 
الصالحيات بمحافظات الوطن من أقصاه 
الى أقصاه.. الفتًا الى أن هذه المبادرات 
تضع اليمن فوق كل المصالح الحزبية 
والشخصية الضيقة، على اعتبار أن اليمن 
أغلى وأعلى من كل المصالح 
وال��م��آرب الحزبية مهما كانت 

وكيفما كانت.

التغيير 
وذهب الى القول: إن شباب وادي 
حضرموت وال��ص��ح��راء ج��زء ال 
يتجزأ من شباب اليمن المطالب 
بالتغيير، التغيير الذي يؤدي الى 
إصالح أمور البالد والعباد، التغيير 
ال��ه��ادف ال��ى تطوير وتحسين 
حياة الناس المعيشية وتحسين 
الخدمات، والقضاء على البطالة، 
ومحاربة الفساد والفاسدين.. 
ودان ب��اس��م ش��ب��اب ال����وادي 
والصحراء كل المحاوالت التي 
تستغل مطالب الشباب وتؤجج 
الشارع هادفة بذلك الى زرع بذور 
الفتنة التي ال تحمد عقباها إذا ما 

اشتعلت.. واستنكارهم ألعمال الفوضى 
والتخريب وإقالق أمن وسكينة المجتمع، 
وتزج بالطالب والتالميذ في التظاهرات 
والمماحكات الحزبية والسياسية وذلك 
ما يحرمه ديننا وكافة الشرائع والقوانين 
السماوية واالرض��ي��ة.. كما جدد الشباب 
تحويل ساحات  قاطعًا  رفضًا  رفضهم 
مدارسنا الى مواقع للفوضى والتخريب 
والتحريض على العنف  وتعطيل العملية 

التعليمية.
ودع��ت الكلمة كافة ال��ق��وى السياسية 
المشترك  ء  للقا ا في  ننا  اخوا فيها  بما 
الى االستجابة لنداء العقل والعودة الى 
الصواب وتغليب لغة الحوار على لغة العنف 
واالعتصامات من أجل الوطن ومصالحه، 
والى تحكيم العقل والمنطق للجلوس معًا 
حول طاولة الحوار كونه المسلك السليم 
واآلمن للخروج من األزمة الراهنة ومن أجل 
تعزيز  أمن واستقرار وطننا اليمني ووحدته 

المظفرة.
وأشار  الى أن شباب اليمن يمتلكون أحالمًا 
جميلة ومشروعة تنشد األم��ن واألم��ان 
واالستقرار والتقدم والنماء لهذا الوطن.. 
أقصاه  اليمن من  مطالبين كل عقالء 
الى أقصاه أن ال يدعو أحالمهم تتناثر 
وتتكسر وتتهشم على صخور الصراعات 

والمماحكات واألزمات السياسية الراهنة.

وكان للمرأة في وادي حضرموت والصحراء 
كلمة  في المهرجان ألقتها رئيسة فرع اتحاد 
نساء اليمن في الوادي والصحراء نعمة السباعي 
أعلنت خاللها مباركة وتأييد ال��م��رأة في ال��وادي 
والصحراء للمبادرة التاريخية المهمة التي أعلنها فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية -حفظه اهلل - 
في ميدان الثورة بالعاصمة صنعاء ، واصفة إياها بأنها 
حملت في مضامينها حاًل لهذه األزمة، وركزت على 

انتقال صالحيات رئيس الجمهورية بنهاية 2011م 
وبداية 2012م الى حكومة منتخبة بعد انتقال نظام 
الحكم السياسي من رئاسي الى برلماني وإنشاء 
حكم محلي كامل الصالحيات وتقسيم المحافظات 
الى أقاليم وصياغة دستور جديد للبالد وغيرها من 
النقاط المهمة التي تفتح أمام جميع القوى السياسية 
وكافة مكونات المجتمع بمختلف مشاربه ورؤاه على 
الساحة الوطنية آفاق الحوار الجاد باتجاه التغيير 
وضمان انتقال السلطة سلميًا عبر 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

نفق المشترك
 ولفتت الى أن عدم قبول احزاب 
اللقاء المشترك بهذه المبادرة معناه 
جر الوطن الى نفق مظلم .. مؤكدة 
أن شعبنا  سيظل ينشد السالم 
واألمان والخير واالزدهار في وطن 
قوي موحد، وطن كرّمه المولى 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 
واصفًا إياه بالبلدة الطيبة، ووصفه 
رسولنا األكرم صلوات اهلل وسالمه 
عليه ببلد اإليمان والحكمة وقال: 

»اإليمان يمان  والحكمة يمانية«.
 وأك��دت الكلمة أن الشارع ليس 
حاًل ألزماتنا السياسية، كما أن زج 

التالميذ في تصفية الحسابات الحزبية الضيقة وفي 
المظاهرات أمر محرم شرعًا، وقد حرّمه ديننا الحنيف 
وكافة الشرائع السماوية والقوانين والتشريعات 
الدولية، وذلك ما يفعله االخوة في المشترك، محاولين  
تحويل بعض الساحات المدرسية الى ساحات عنف 
وتحريض على التخريب.. وهذا ما شهدناه بالفعل 
في عدد من م��دارس التعليم األساسي في وادي 
حضرموت.. وش��ددت ب��أن نساء وفتيات وطالبات 
وادي حضرموت يرفضن هذه األساليب رفضًا قاطعًا 
ويطالبن أولياء األمور واإلدارات المدرسية والجهات 
التربوية المسؤولة عن العملية التعليمية الى تحمل 
مسؤولياتهم وردع كل من يحاول ال��زجّ بأبنائنا 
الصغار الى التظاهرات والى ساحات العمل السياسي 

والفوضى.
ونوهت إلى أن الدستور والقوانين في بالدنا قد 
كفلت حق التظاهر واالعتصام السلمي للشباب عند 
فشلهم في استخراج حقوقهم المشروعة وعدم تلبية 
مطالبهم من قبل الحكومة، شريطة أن ال يتحول ذلك 
الى فوضى وأن ال يضر أو يعطل مصالح اآلخرين، 
وأن ال تتحول ساحات االعتصام الى أماكن الستفزاز 
ومضايقة من حولها.. معبرة عن ثقتها بأن القيادة 
السياسية والحكومة ملتزمة بتحقيق مطالب الشباب 

المشروعة.
وعبرت عن أسفها في استغالل مطالب الشباب من 
قبل أحزاب اللقاء المشترك الذين أصبحوا يتاجرون 

بمطالبهم ألمر في نفس يعقوب الكل 
أصبح يفهمه  ويعرفه بل لم ينته بهم 
األمر عند هذا الحد فتنادوا في الساحات 
بشعاراتهم الحاقدة، حتى وصل بهم 
األمر الى رفض كل الدعوات الصالحة 
مطالبين النظام السياسي ورم��زه 

بالرحيل الفوري.
وأضافت:ماذا بعد الرحيل؟؟ ما أنتم 
فاعلون؟؟ أنسيتم أن رمز هذا النظام 
قد أتى عبر صناديق االقتراع وعبر 
االنتخابات التي كنتم أنتم أول من 
يتنافس فيها ويصارع على العمل 
ضمن لجانها، فكيف تدّعون اليوم 
بأنها انتخابات مزيفة؟ ولعلكم على 
يقين من أمركم أن فخامة الرئيس 

علي عبداهلل صالح لم يأتِ ونظامه على ظهر دبابة.. 
بل جاء منتخبًا من قبل الشعب.. ثم دعوني أفصح 
لكم بأنه لوال هذا النظام وقائده ونهجه الديمقراطي 
التعددي لما كنتم تعبرون عن رأيكم بحرية تامة 
وتمارسون حقكم الديمقراطي، بل وتتجاوزون كل 
الخطوط الحمراء عندما تشتمون النظام ورمزه بكل 

وقاحة ودون استحياء..

أخطاء
 وأشارت األخت نعمة الى أن أي نظام سياسي ال يخلو 

من األخطاء والفساد.. لذلك فإننا 
نضم صوتنا الى كل المطالبين 
ين  سد لفا ا و د  لفسا ا بة  ر بمحا
وتطهير البالد منهم.. وإج��راء 
إصالحات سريعة في مسيرتنا 
ال��راه��ن��ة، وتصحيح األخ��ط��اء 
ومحاكمة الفساد وصنّاعه فضاًل 
عن الحفاظ على مكتسبات الثورة 
والوحدة ومنجزات قائدنا التي 
حققها لهذا الشعب التي ال ينكرها 

اال الجاحدون.
 واختتمت كلمتها بالقول: إن اليمن 
أمانة في أعناقنا جميعًا، فكفانا 
أزم��ات وص��راع��ات، كفانا عنفًا 
وتحريضًا وتفرقة، كفانا دموعًا 
غالية باتت تجهش بها أعيننا خوفًا على يمننا الحبيب، 
يمن الحضارة، كفانا حروبًا وكفانا دماًء وفتنًا، تعالوا 
معًا نطلق من كل بقعة من هذه االرض الطيبة حمامة 
السالم ، ليعم السالم بيننا في وطننا، تعالوا نحكم 
العقل والمنطق لنأتلف من جديد على المحبة والخير 
واألمان، تعالوا، فقد آن للحكمة اليمانية أن تنتصر على 
دعوات الشر، تعالوا نلبي صرخات األمهات واالطفال 
والشيوخ الداعية الى الوئام، والى السالم، تعالوا 
نحتكم جميعًا للعقل ونلبي نداء ولي األمر الداعي الى 

الحوار لنجنب اليمن الشر والظالم.

عمير مبارك: على المشترك 
العودة للحـــــوار

 العامري: شباب سيئون لن يقبلوا باستغالل مطالبهم

نعمة السباعي: المشترك يجر البالد الى نفق مظلم

> أعلن أبناء مديرية عنس محافظة ذمار الدائرة )196( 
تمسكهم الكامل بما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية 
في المؤتمر الوطني العام للحفاظ على الثوابت الوطنية 

وأهداف الثورة والوحدة المباركة.
 وقال بيان صادر عنهم إن المبادرة ستخرج البالد من االوضاع 

الراهنة المتأزمة.
ودانوا بشدة التصرفات الهمجية ألحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم 
من اإلرهابيين الساعين للفوضى وارتكاب الجرائم وتمزيق 

الوطن واالنقالب على الدستور وشرعيته.
 مؤكدين وقوفهم الكامل صفًا واحدًا الى جانب القيادة السياسية 

للحفاظ على أمن البالد واستقرارها.

> ب���ارك���ت ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 
درة  مبا لمدنيين  ا للمتقاعدين 
التي حملت  الجمهورية  رئيس 
أهم القضايا التي تلبي طموحات جماهير 
الشعب على اختالف توجهاتهم وانتماءاتهم 

السياسية.
 وقال بيان النقابة: إن المبادرة تاريخية من 
قائد حكيم وشجاع لشعب عظيم وجاءت 
لترسي نظامًا سياسيًا وديمقراطيًا متطورًا 
ملبيًا لطموحات أبناء اليمن وستجنب الوطن 

األزمات السياسية واالقتصادية وغيرها.
واستنكرت سعي احزاب المشترك لتعطيل 
الحياة العامة م��ن خ��الل أع��م��ال العنف 

والفوضى والتخريب.
ودعت أبناء الشعب  الى الوقوف صفًا واحدًا 
لمساندة المبادرة واسقاط جميع الذرائع 
التي تطلقها أحزاب المشترك.. كما دعت 
القوى السياسية الى العمل على تقريب 
وجهات النظر والتسريع لّلم الشمل للحوار 

الوطني الشامل.

أبناء مديرية عنس: نحن 
ضد همجية المشترك

نقابة المتعاقدين المدنيين تدين 
تعطيل الحياة العامة


