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أكثر من مليون مواطن في إب يردون على تخرصات المشترك

وحمل المشاركون في المهرجان العلم الوطني وصور فخامة الرئيس والفتات كتب عليها 
عبارات تستنكر بشدة الدعوات الساعية إلى السير بالوطن نحو الفوضى والعنف والفتن.. 
مؤكدين على ضرورة تكاتف كافة الجهود في سبيل إنجاح الحوار الوطني الشامل بما يكفل 
بلورة معالجات مختلف القضايا الوطنية في ظل الثوابت الوطنية وبما يجنب الوطن مخاطر 

االنزالق إلى ويالت الصراع والفتن. 
ورفعوا شعارات « نعم لألمن واالستقرار والتنمية «, «ال للفوضى والتخريب والعنف 

والغوغاء»..» نعم لمحاربة الفساد والمفسدين ، « ال لمثيري الفتنة «. 
وردد المشاركون في المسيرة هتافات تندد بأعمال الفوضى والعنف والتخريب التي 
شهدتها بعض المحافظات والدعوات الساعية لجر الوطن إلى الصراعات والفتن وإعادته 
لماضي اإلمامة الكهنوتية والتشطير البغيض .. مؤكدين أنهم سيظلون أوفياء لمبادئ 
الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية للذود عن الثوابت الوطنية وإحباط أي مخططات 
تآمرية تستهدف إذكاء النعرات ونشر بذور الفرقة والشتات بين أبناء الوطن اليمني الواحد 
والتصدي ألية محاوالت لزعزعة األمن واالستقرار في ربوع الوطن وتقويض سلمه 

االجتماعي.
 وفي المسيرة التي حضرها امين عام المجلس المحلي بالمحافظة امين الورافي وعدد 
من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات األحزاب والتنظيمات السياسية اكد وكيل 
محافظة إب عبدالواحد صالح وقوف أبناء محافظة إب صفا واحدا مع القيادة السياسية 

ممثلة بفخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية . 
وأشار إلى الرصيد النضالي والتضحيات التي قدمها أبناء المحافظة في مختلف المراحل 

وميادين البطولة للدفاع عن امن واستقرار الوطن وثوابته . 
فيما دعت كلمة علماء محافظة اب التي ألقاها العالمة محمد المهدي الجميع إلى االلتفاف 
حول ولي األمر وااللتزام بالحوار وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة ، مبيناً 
أن ديننا اإلسالمي أمرنا بالتالحم والتعاون بين الحاكم والمحكوم ، مؤكداً أن مواقف علماء 
اليمن واضحة ال لبس فيها ضد التخريب والفوضى والدعوة للحفاظ على امن واستقرار 

الوطن وشرعيته الدستورية والديمقراطية. 
وصدر عن المشاركين في المسيرة بيان أكدوا فيه أن جميع أبناء محافظة إب يقفون 

صفا واحدا خلف الشرعية الدستورية والقيادة السياسية وأنهم مع رجل المرحلة والتغيير 
والتنمية فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح الذي رسخ الوحدة الوطنية وقدم كل األدوار 
النضالية من اجل الوطن ورفع هامته .. موضحين أن التداول السلمي للسلطة يأتي من 

خالل صناديق االقتراع وليس عن طريق الفوضى والتخريب والفتنة. 
ودعا البيان كافة القوى السياسية على الساحة الوطنية االستجابة الفورية لمبادرة 
الرئيس التى أعلنها ويكررها في كل خطاباته ، والعودة إلى طاولة الحوار وتغليب المصلحة 

العليا للوطن على المصالح الشخصية .
 وأكد المشاركون في المسيرة في بيانهم تمسكهم بما ورد في بيان أصحاب 
الفضيلة العلماء .. داعين كافة أبناء الشعب صاحب المصلحة الحقيقية والمتضرر 
األول واألخير من أي فوضى أو خروج عن الشرعية الدستورية إلى االلتفاف خلف 
الحق وصوت العقل والمصلحة الوطنية.. كما دعوا وسائل اإلعالم المختلفة إلى 
توضيح الحقائق وااللتزام بالموضوعية والمصداقية في تناول األحداث والقضايا 

الوطنية .  

شـــهـــدت  
محـــافظة 
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األمن واالستقرار 
والسكينة العامة 
لثوابت  ا ية  وحما
الوطنية والشرعية 

الدستورية . 

أبناء دمت يرحبون بمبادرة العلماء

دمت -محمد الشعيبي

شهدت مدينة دمت في محافظة الضالع أمس  
في مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات اآلالف من 
أبناء وشباب ومشائخ وأعيان وشخصيات اجتماعية 
تأييداً لمبادرة رئيس الجمهورية والعلماء وتعبيراً عن رفضهم 

للفوضى والتخريب. 
وسارت المسيرة في شوارع دمت ورفع المشاركون فيها أعالم 
الجمهورية وصور الرئيس علي عبد اهللا صالح ورددوا شعارات مؤيدة 

للرئيس وللحوار والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع. 

وأكــدوا تأييدهم لمبادرة العلماء والحوار ورفض العنف 
والفوضى والتخريب. وتقدم المسيرة الشيخ ناصر العودي 
رئيس فرع المؤتمر بالمديرية ومثنى المنتصر مستشار 

محافظة الضالع. 
واكد بيان صادر عن المسيرة ترحيب ابناء دمت بالبيان 
الصادر من أصحاب الفضيلة علماء اليمن والذين جسدوا فيه 
الحكمة والحرص المسئول على أداء الواجب الديني والوطني. 
وعبر البيان عن استنكار ابناء المديرية لما احتوى عليه بيان أحزاب 

اللقاء المشترك من إساءة واستخفاف بحق علماء اليمن األجالء. 

أبناء الطويلة يجددون رفضهم 
للفوضى والتخريب

المحويت- سعد الحفاشي

شهدت مدينة الطويلة بمحافظة   
المحويت أمس مسيرة جماهيرية 
كبرى تظاهر فيها عشرات اآلالف 
من المشايخ والوجهاء والشباب ومنظمات 
المجتمع المدني والمواطنين من أبناء 
مديرية الطويلة وقبائل عزل الضالعين 
واألوساط والشاحذية بمديريتي الرجم 
وشبام كوكبان تأييدا لمبادرات فخامة األخ 
علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية و 
ودعواته للحوار الوطني الشامل ورفضا 
لكل أعمال الفوضى والعنف والتخريب 
التي تبتدعها أحزاب اللقاء المشترك وقوى 

االرتداد.
واستنكر المتظاهرون الذين جابوا 
الــشــارع العام بمدينة الطويلة وهم 
يحملون صور رئيس الجمهورية تلكؤ 
أحزاب اللقاء المشترك عن الجلوس إلى 
طاولة الحوار ورفضهم لمبادرة العلماء 
لالحتكام إلى الشرع والدستور في حل 
األزمــة الراهنة التي يواجهها اليمن 
واستهزاء هذه االحزاب بمبادرة العلماء 
اليمنيين وكل القوى الوطنية المخلصة 
التي تعمل من اجل انقاذ الوطن والوحدة 
من منزلقات الفوضى والتخريب والضياع.
وثمن المتظاهرون في البيان الصادر 
ــن هـــذه الــمــســيــرة لفخامة رئيس  ع
الجمهورية مواقفه القوية والصادقة 
وحرصه الكبير على المصلحة الوطنية 
وماينفع هذا الوطن المعطاء ويحافظ على 
لحمته الوطنية ووحدة أبنائه وشدد البيان 
على اهمية تكاتف جميع أبناء الوطن 
وانتماءاتهم  الواحد بمختلف فئاتهم 
للعمل على تجنيب الوطن ويالت التمزق 
والتفرقة والتشرذم والوقوف صفا واحدا 
والتصدي لكل ما يثير النقمة والفرقة 
ــزوات التخريب والفوضى  والشتات ون
ويردع اصحاب النزوات واالجندات الخاصة 
عن االستمرار في غيهم ونقماتهم العابثة 

لجرجرة الوطن الــى مستنقع الضياع 
والحروب والفوضى والشتات..

مــؤكــديــن ان جميع أبــنــاء محافظة 
المحويت كافة مع الرئيس علي عبداهللا 
صالح ومع الحوار البناء والوفاق الوطني 
ــد كــل نــزعــات الفوضى  الــشــامــل وض
ودعوات الباطل التي تنادي بشعاراتها 
اليوم احزاب اللقاء المشترك وسيتصدون 
لكل اولئك المستهتريين والفوضويين 
والناقمين على الوطن والمرتدين على 
الديمقراطيةوالذين ينكثون بالوعود 
والعهود ان استمروا في عبثهم وتجاوز 
الحدود المسموح بها لهم للتعبير عن الراي 
بما يحافظ على هذا الوطن ومكاسبه 

ويصون انجازاته ووحدته الوطنية.
وقــد ألقيت خــالل المسيرة عــدد من 
الكلمات من قبل وكيل محافظة المحويت 
المساعد حمود حــزام شمالن وشيخ 
مشائخ محافظة المحويت رئيس فرع 

الموتمرالشعبي العام بالمحافظة محمد 
محمد أبوعلي ورئيس الكتله البرلمانية 
بالمحافظة الشيخ زيد محمد ابوعلي 
وعضو مجلس النواب حسين خميس 
دعت جميعها الى تدارك الخطر الكبير 
الذي تسعى احزاب اللقاء المشترك جر 
البالد اليه من خالل إصرارهاعلى خلق 
ــزج بعناصرهاوأعضائها  الفوضى وال
الى الشوارع لالعتصامات والمظاهرات 
وقطع الطرقات دون القبول باي حلول 
اومقترحات لتجاوز هــذه المعضالت 
واخراج البالد من محنتها وأزمتها الراهنة 
وطالبت الكلمات جميع ابناء الشعب 
الواحد إلى االصطفاف الكامل في صف 
القيادة السياسية الحكيمة ومع خيارات 
األمة اليمنية الواحدة واالحتكام للغة 
العقل والضمير الوطني انطالقا من 
األيمان و الحكمة اليمانية التي لن تتجلى 
معانيها اال بالجلوس على طاولة الحوار.
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