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صنعاء غّصت مبعارضي صالح ومؤيديه.. والرئيس لن يسّلم إال بشروطه 

العفو العام على الذين ارتكبوا 
احلماقة يوم االثنني وقبل يوم 
االثن����ني ونطالبهم بالعودة إلى 

جادة الصواب«.
واض����اف »لقد ارتكبوا خطأ 
كبيرا ألن املؤسسة العسكرية 
مؤسس����ة الوط����ن وف����وق كل 

األحزاب«.
وخاطب القادة العس����كريني 
الذين مازالوا يدينون بالوالء له 
قائ����ا »ال تنتظروا األوامر مني 
للقبض على القتلة ألن هناك حالة 
طوارئ وال حتتاج إلى توجيهات 

أو أوامر«.
واتهم صالح »اللقاء املشترك« 
بعمليات نهب طالت معسكرات 
مبحافظتي اجلوف وشبوة وقال 
»نهب املعسكرات هذه خبرة لدى 
التجمع اليمني لإلصاح وعندهم 

جتربة«.

وتردد ان كبار الفرقاء القبليني 
والسياس����يني رحلوا عائاتهم 
اليمن ضم����ن مئات من  خارج 
األجانب والعرب غادروا اليمن 

خال اليومني املاضيني.
وكان الرئي����س اليمني علي 
عبداهلل صالح حث املؤسس����ة 
العسكرية على التماسك وقال انه 
ال ميكن أن يقدم النظام السياسي 
رقبته إلى املشنقة إال عن طريق 

اإلجراءات الدستورية.
وق����ال صالح في كلمة خال 
اجتماع لكبار القادة العسكريني 
بثها التلفزيون اليمني مساء امس 
األول »لن نك����ون البادئني بأي 
شيء ولكن سندافع عن الشرعية 
بكل الوسائل وعلى كل األرض 

اليمنية«.
وقال صالح في اش����ارة الى 
انشقاق االحمر عن إمرته »نعلن 

مباشرة عبر الهواء، وقام الطيران 
بتصوير أحدات املسيرة املؤيدة 
لصالح، وح����ث خطيب جامع 
الصالح نسبة الى اسم الرئيس 
الشعب اليمني على التاحم وعدم 
االجنرار وراء الدعوات احملرضة 
على الكراهية والتفرقة التي من 

شأنها تقسيم اليمن.
من جانبه عدل املعارضون 
اعتبار جمعة امس جمعة الزحف 
واستبدلوها بجمعة »الرحيل« 
حتاشيا لصدامات بني املؤيدين 

واملعارضني.
وتوزع مئ����ات من مناصري 
صالح في مناطق بالعاصمة فيما 
توجه عش����رات اآلالف لساحة 
التغيير التي أعلن منظموها انهم 
»لن يزحفوا إلى دار الرئاسة« بل 
»سيعتصمون في مكانهم حتى 

سقوط الرئيس صالح«.

الذين يطالبونه بالرحيل »اليوم 
وليس غدا«.

وتدفق����ت جم����وع املؤيدين 
التحرير  ال����ى مي����دان  لصالح 
وانطلقوا صوب ميدان السبعني 
لتأدية صاة اجلمعة التي أطلق 

عليها »جمعة التسامح«.
ورفع مؤيدو صالح صوره 
وأع����ام اليمن والفت����ات كتب 
عليها »نعم للحوار وال للفوضى 
الرئيس  والتخريب«. مب����ادرة 
الدم����اء. قيادتنا  هدفها حق����ن 
شرعية دستورية. والشعب يريد 

علي عبداهلل صالح«.
اليمنية  الس����لطات  وقدرت 
مؤيدي صال����ح الذين تقاطروا 
إلى صنعاء من عموم احملافظات 
اليمني����ة بأكث����ر م����ن مليوني 

شخص.
ونقلت وقائع صاة اجلمعة 

التوصل إلى حل لازمة، بحسب 
ما افادت مصادر سياسية.

وقال����ت املصادر القريبة من 
الطرف����ني ان صال����ح واألحمر 
»التقيا مساء اخلميس في منزل 
نائب الرئيس عبد ربه منصور 
بحضور رئيسي مجلسي النواب 

والشورى«.
واضاف����ت ان »اللق����اء جاء 
ل����رأب الصدع ومنع  كمحاولة 
انشقاق املؤسس����ة العسكرية 
آليات تس����ليم السلطة  وبحث 
املب����ادرات السياس����ية  ضمن 

املطروحة«.
 وتابعت املصادر ان »اللقاء 
اخفق في نزع فتيل األزمة وتقريب 

وجهات النظر بني الطرفني«.
الى  وعل����ى األرض تواف����د 
العاصمة مئات اآلالف من مؤيدي 
صالح وأضعافهم من معارضيه 

عواصم � وكاالت: بعد أكثر من 
30 عاما في احلكم، أكد الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح أنه 
ليس متمسكا بالسلطة وأعلن 
اس����تعداده للرحيل وتس����ليم 
السلطة ولكن بشرط أن يكون 
ذلك على أسس س����ليمة وإلى 
أي����اد أمينة كما ق����ال، ورفض 
بشكل قاطع تس����ليمها إلى من 
وصفهم بالفاس����دين والعماء 

والغوغائيني.
ومقابل املظاه����رة املليونية 
التي احتشدت في ساحة التغيير 
فيما وصف بأنه جمعة »الزحف« 
الى القصر الرئاسي، قال صالح 
في كلمة له أمام حشد مليوني 
من القبائل اليمنية املؤيدة التي 
وصل����ت إلى ميدان الس����بعني 
بالعاصمة صنعاء لتأييد مبادراته 
للحوار واإلصاح »إنه سيصمد 
العواصف وسيتحدى  أمام كل 
كل الذين حت����دوا اليمن إلثارة 
الفوضى اخلاق����ة، كما حتداها 
من قبل في مواجهاته مع دعاة 
االنفصال عام 1994 وفي حرب 

احلوثيني في شمال اليمن«.
 واته����م الرئي����س اليمن����ي 
حتالف أحزاب اللقاء املش����ترك 
)املعارضة الرئيس����ية باليمن( 
الشارع  الفتنة وتأجيج  بإثارة 
اليمني، وقال »إن املعارضة تعمل 
على االنقضاض على الس����لطة 
اليمنية فوق جماجم الش����هداء 
واألطفال والشباب املغرر بهم«، 
مش����يرا إلى أن كل املتناقضات 
حتالفت اآلن على اليمن س����واء 
احلوثيون في الشمال وتنظيم 
القاعدة واحلراك االنفصالي في 
اللقاء املش����ترك  اجلنوب وكذا 

لتمزيق الباد.
وفي سياق متصل قال صالح 
»مس����تعدون إلجراء حوار مع 
الشباب املعتصمني في ساحات 
التي تطالب برحيله   � التغيير 
� واس����تقبال مطالبهم«. ودعا 
الرئي����س اليمني الش����باب إلى 
تشكيل حزب سياسي وأال يكونوا 
مطية ألصحاب النفوس الضعيفة 

والتي تريد أن تدمر كل شيء.
وجدد الرئيس اليمني دعوته 
بعض العس����كريني من اجليش 
اليمني � الذين كانوا قد أعلنوا 
ف����ي وقت س����ابق مس����اندتهم 
للمطالبني بإسقاط النظام باليمن 
� إلى العودة إلى جادة الصواب 
وصفوف الشرعية الدستورية، 

مشيرا إلى أنه عفا عنهم.
بيد أن معلومات حول لقاء 
عقده مساء أمس األول واللواء 
علي محسن األحمر الذي يعد من 
أهم أعمدة النظام واملنضم الى 
احلركة االحتجاجية، فشل في 

)أ.ف.پ(مؤيدون للرئيس علي عبداهلل صالح يهتفون بحياته في صنعاء .. ومعارضوه ينادون بإسقاطه  

تركيا تؤكد عدم قانونية شحنة األسلحة 
املهربة إلى صنعاء

ابنة الرئيس اليمني »توب موديل«.. وأبناؤه 
ديبلوماسيون في واشنطن

أنقرة ـ يو.بي.آي: أعلنت اخلارجية التركية 
امس ان السلطات حتقق في شأن شحنة 

األسلحة الشخصية التي ضبطتها شرطة دبي 
مهربة من تركيا الى اليمن ووصفتها بغير 

الشرعية.
ونقلت وكالة أنباء »األناضول« التركية عن 

املتحدث باسم الوزارة سلجق اونال قوله ان 
»شحنة األسلحة املذكورة لم تكن ترتكز على 

إذن من السلطات التركية« مضيفا ان التحقيق 
جار بشأنها.

وكانت شرطة دبي أحبطت أمس محــاولة 
لتهريب 16 ألف قطعة ســـالح الى اليمن 

تقــدر قيمتها بـ 4.3 ماليني دوالر، وأعلنت 
انها ألقت القبض على خمســـة أشخاص 

من جنسية عربية وآخر من اجلنسية التركية 
اضافة الى شحنة األسلحة الشخصية التي 

كانت في طريقها من تركيا الى اليمن.
وقال اونال »ال ميكن احلديـــث عن إذن مقدم 
من السلطـــات التركية الى مثل هذه الشحنة 

من األسلحة التي ميكـــن ان تتسبب في 
خسائر أرواح في اليمن«.

ولفـــت الى انه يجــــري تنـــاول 
التفاصيل في هذا الشأن بشفافية في احملافل 

الدولية.

».. وحتى زواج أبنائه جعله حدثا وطنيا، اذ جلس 
ابناء الرئيس في قصر فاخر في صنعاء، وهم 

أحمد وخالد وكنعان ويحيى ومحمد مثل األمراء 
يحملون اخلنجر وأيضا البندقية«. وأضافت 

جريدة »الشروق« اجلزائرية التي نقلت اخلبر: 
»وعندما بدأت رياح الثورة تعصف باليمن 

وأصبح الوريث غير وارد اطالقا، قام بتعيني 
أبنائه كديبلوماسيني في الواليات املتحدة، حيث 

كشفت وثيقة أميركية عن تعيينات غريبة خلمسة 
من أبناء علي عبداهلل صالح وأبناء شقيقه، في 

السفارة اليمنية بواشنطن، وهم كنعان وزوجته 
بصفة ملحقني إداريني، وخالد علي كملحق 

تشاوري، وصالح علي وزوجته كملحق أمني، 
والعقيد تيسير صالح علي كملحق عسكري، 

ومحمد صالح األحمر كملحق اقتصادي«. 
وتابعت: »والغريب ان اليمن وهي من البلدان 

احملافظة، أكثر من السعودية، السيما ما يخص 
املرأة، لكن ظهرت فيه بنات الرئيس اليمني للعلن، 

وسافرن الى عدة بلدان أوروبية وإلى لبنان، 
وأصبحن يهتممن باملوضة، ومنهن الدلوعة 

عز اهلل علي عبداهلل صالح، التي قامت بعمليات 
جتميلية على طريقة نانسي عجرم وهيفاء وهبي 
في بيروت، وظهرت صورها في كبريات املجالت 

العربية واخلليجية باخلصوص«.

 معتصمون في األردن يصرون على االستمرار رغم اعتداءات البلطجية 

يوم اخلمي���س املاضي الفتات 
كتب عليها »الشعب يريد اصاح 
النظام« و»الشعب يريد تعديل 
الدستور« و»نريد محاكمة رموز 
الفساد« و»نعم الجتثاث الفساد«، 

الى جانب اعام اردنية.
 وهتفوا »الش���عب يريد حل 
البرملان« و»الشعب يريد اصاح 
الدس���تور« اضافة الى »الثورة 
بتلف وبتدور ي���ا اردن جاييك 

الدور«.
وذكر شهود عيان أن 30 شخصا 
على األقل أصيبوا عندما استخدم 
أشخاص مجهولون احلجارة في 
رجم مئات من الش���باب أمضوا 

الليل في أحد ميادين عمان لتأكيد 
مطالبتهم باإلصاح.

وقال شاهد: »جرى معاجلة 
املصابني في مكان احلادث على 
أي���دي فرق طبية مش���اركة في 
املظاه���رة«. وقال الش���هود إن 
املتظاهرين لم يشتبكوا مع قاذفي 
احلجارة. ولم يعلق مس���ؤولو 
األمن بعد على احلادث. وجتاهل 
املتظاه���رون الذين أطلقوا على 
أنفسهم »شباب 24 آذار«، أوامر 
الشرطة ونصبوا خياما في ميدان 
إنهم  جمال عبدالناصر، وقالوا 
سيمكثون في أماكنهم إلى حني 

الوفاء مبطالبهم.

والطع���ام  الش���راب  لتأم���ني 
للمعتصمني، مستلهمني جتارب 
ثورة مصر وتونس والبحرين.

 وفي الصباح الباكر بينما كان 
شاب ينظف املكان ويجمع القمامة 
من أمام اخليام كان آخر يسكب 
الشاي ملن أفاق من املعتصمني.

 وأصرت ليش���يا اوليفارس 
)25 عاما(، سائحة من الدمنارك 
على قضاء الليل مع املعتصمني، 
للتعبير عن تضامنها معهم قائلة 
»ان���ا هنا ألعبر ع���ن تضامني 
الش���عب االردن���ي ودعمي  مع 

للدميوقراطية والعدالة«.
 وكان املعتصم���ون حملوا 

 من جانبه قال رضا درويش 
)21 عاما(، طال���ب جامعي، ل� 
»فران���س ب���رس«: »تعرضنا 
لاعتداء رغ���م اعتصامنا هنا 
س���لميا، هل يرضي هذا امللك؟ 
او كل من يتكلمون باحلريات 

في هذا البلد؟«.
 وأضاف »أنا مواطن ولدي 
احلق في التعبير س���لميا عن 
مطالبي وال حق ألحد مبصادرة 
حريتي، االعتداء علينا لن يوقفنا 

ولن يثنينا عن مطالبنا«.
 وش���كل املعتصمون جلانا 
لتنظي���م املوق���ع فهناك جلنة 
للعناية بنظافة املكان وأخرى 

برس«: »جئن���ا إلى هنا وبتنا 
القارس  البرد  في اخليام رغم 
واملطر واالعتداءات التي تعرضنا 
لها ألجل اإلص���اح وألجل أن 
تتحقق العدالة االجتماعية في 
االردن الذي هو ليس لألغنياء 

فقط«.
 وأضاف »تعرضنا لاعتداء 
والرشق باحلجارة وسنتحمل 
أي شيء ومهما طالت املدة ألجل 
اإلصاح الذي نطالب به، سنبقى 
هن���ا مهما حصل حتى تتحقق 
مطالبنا بح���ل مجلس النواب 
وحكومة منتخبة وإصاحات 

شاملة«.

عمان � أ.ف.پ: رغم تعرضهم 
لاعتداء من قبل من وصفوهم 
ب� »البلطجي���ة« منتصف ليل 
أم���س األول ووق���وع عدد من 
اجلرحى، يص���ر املعتصمون 
في ميدان جم���ال عبدالناصر 
في عمان على االس���تمرار في 
املفتوح مستلهمني  اعتصامهم 
الشبابية في مصر  التحركات 

وتونس والبحرين.
 وأصيب 100 من املعتصمني 
بج���روح نتيجة االعتداء أمس 
االول وامس ما استدعى نقل 3 
منهم الى املستشفى، على ما أفاد 
شهود عيان، فيما تلقى البقية 
العاج في خيمة »عيادة شباب 
24 آذار« التي أعدها املعتصمون، 
لكن قوات األمن فضت االعتصام 
مساًء وأزالت اخليم وسط أنباء 
عن س���قوط قتيل وكان مئات 
الش���باب من تيارات مختلفة 
بينهم إساميون بدأوا أمس األول 
اعتصاما مفتوحا في امليدان حتت 
املطر تلبية لدعوة حركة »24 
آذار« التي أعلنت عن نفسها عبر 
موقع التواصل االجتماعي »فيس 
ب� »تعديات  بوك«، للمطالبة 
دس���تورية« و»محاكمة رموز 
الفساد« ونصبوا خيما للمبيت 

هناك.
 وحاول���ت الش���رطة منع 
املعتصم���ني م���ن البق���اء في 
املكان ومتضية الليل وقطعت 
الكهرباء عن امليدان قرابة الساعة 
11.00 بالتوقي���ت احملل��ي، ما 
دفع نح������و 50 م���ن املوالني 
للحكوم�����ة أو م�����ن وصفه�م 
املعتصم�������ون ب� »البلطجية« 
الى اس���تغال الظام لاعتداء 
عليهم وقذفهم باحلجارة دون 

تدخل من الشرطة.
 وصباح أمس كان املوالون 
على بعد نحو أمتار من 19 خيمة 
للمعتصمني يرقصون وس���ط 
الشارع على وقع أغان وطنية 
تعبيرا عن الوالء للعاهل االردني 
امللك عبداهلل الثاني، دون وجود 

امني يذكر.
 وق���ال صدام بصراوي )21 
عام���ا(، طال���ب ف���ي اجلامعة 
االردني���ة، لوكال���ة »فرانس 

عمان ـ أ.ف.پ: وافق املجلس 
العالي لتفسير الدستور 
في األردن على إصدار 

قانون يسمح بإنشاء نقابة 
للمعلمني، وذلك في قرار 

صدر أمس األول إثر إضراب 
مفتوح لعشرات آالف 

املعلمني شل الدراسة في عدد 
من محافظات اململكة.

وقال مصطفى الرواشدة، 
رئيس اللجنة الوطنية إلحياء 

نقابة املعلمني ان »القرار 
خطوة تاريخية تسجل 

للمجلس وللحكومة التي 
أوفت بتعهداتها جتاه اكبر 

شريحة في الوطن«. واضاف 
في تصريحات نشرتها 

صحف أردنية أمس اجلمعة 
ان »املعلمني سيعودون الى 

عملهم يوم غد األحد«، وذلك 
بعد عطلة نهاية األسبوع 
اجلمعة والسبت. وطالب 

الرواشدة بـ »ضرورة 
االستعجال في إقرار قانون 

النقابة وفقا ملرتكزات 
رئيسية تشمل االستقالل 

املالي واإلداري ووالية 
السلطة القضائية وإلزامية 

العضوية وحق النقابة«. 
ويعرض القانون وفقا 

للدستور على مجلس النواب 
ثم مجلس األعيان حتى يتم 

إقراره.
وجتاوز عدد املعلمني 

املشاركني في اإلضراب 
املفتوح األربعاء، والذي كان 

بدأ األحد املاضي، 70 ألفا 
للمطالبة بإنشاء النقابة ما 
شل الدراسة في عدد من 

محافظات اململكة.
وتوجد في اململكة حوالي 

3370 مدرسة حكومية فيما 
يبلغ عدد الطلبة 1.6 مليون 

طالب وطالبة.

دعا علي الدقباسي رئيس 
البرملان العربي القيادتني 

الليبية واليمنية االستجابة 
الفورية لصوت اإلرادة 

الشعبية في بلديهما والتنحي 
فورا عن السلطة حقنا لدماء 

الشعبني الشقيقني الزكية 
التي تعتصر قلوب شعوب 

األمة العربية باأللم واحلسرة، 
وحفاظا على مكانتهما، 

وتقديرا للظروف احلالية 
بالغة الدقة واحلساسية. 

وأكد الدقباسي في بيانه ان 
استمرار املواجهات املسلحة 

مع الشعبني العزل من السالح 
واستخدام العنف املفرط 

باألسلحة مختلفة األنواع، 
لن توقف موجات الغضب 

املتصاعدة عن إصرار الشعبني 
على املضي قدما نحو حتقيق 
املطالب والتطلعات املشروعة 

بإجراء إصالحات سياسية 
واقتصادية جذرية وإرساء 

دعائم الدميوقراطية واحترام 
حقوق اإلنسان، واحلفاظ 
على الوحدة الوطنية التي 

هي صمام األمن واالستقرار، 
وحتقيق آمال وتطلعات 

الشعبني التي القت تأييدا 
وقبوال عربيا وإقليميا ودوليا.
وحذر رئيس البرملان العربي 
من مغبة عدم اغتنام الفرصة 

املتاحة حاليا للتنحي عن 
السلطة وما ميكن أن يؤدي 
إليه ذلك من زيادة االنشقاق 
الوطني والدخول في حروب 

أهلية طويلة األمد ستؤدي 
إلى سقوط العديد من الشهداء 
واجلرحى، وترويع اآلالف من 

السكان اآلمنني، وزيادة عدد 
املهجرين، وأهاب الدقباسي 

بالقيادتني الليبية واليمنية الى 
العمل فورا على وقف القتال 

وسياسة القمع املتصاعدة وفك 
احلصار عن الشعبني سواء في 

ساحة التغيير بصنعاء وباقي 
املدن اليمنية، أو في اجدابيا 
ومصراتة والزنتان في ليبيا.

القاهرة ـ هناء السيد  ٭

السماح بإنشاء 
نقابة للمعلمني 
في األردن بعد 

إضرابهم لـ 5 أيام

الدقباسي يدعو 
ليبيا واليمن 

لالستجابة لصوت 
اإلرادة الشعبية 

الشرطة االردنية تبعد املتظاهرين املؤيدين للملك ملنعهم من االشتباك مع الذين اعتصموا في ساحة جمال عبدالناصر 

فشل الوساطة بني 
صالح واللواء علي 

محسن األحمر املنضم 
الى احملتجني

إصابة العشرات 
على يد البلطجية 

ومؤيدي امللك


