4

االثنين 2011 / 3 / 14 :م
الموافق  / 9:ربيع ثاني 1432 /هـ
العدد)1546( :

متابعات

في مهرجان جماهيري شارك فيه مئات اآلالف بأمانة العاصمة

الربكاني :الديمقراطية أوصلت الرئيس للحكم وقامته لن تنحني لغري الشعب

وف��ي المهرجان رف��ع المشاركون
ش��ع��ارات تدعو إل��ى انتهاج الحوار
السلمي للخروج من االحتقان السياسي
وتجنيب الوطن الفتنة ،واخرى منددة
بتنصل أح��زاب اللقاء المشترك عن
الحوار وانقالبها على كافة االتفاقات
التي تم توقيعها معهم ورفضها الحوار
كمبدأ حضاري مهم ح��ول القضايا
التي تهم الوطن وتعزز الديمقراطية
والحرية.

عبر مئات اآلالف من المواطنين في مهرجان جماهيري شهدته ساحة ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء
والشوارع واألحياء المحيطة عقب صالة الجمعة الماضية عن تأييدهم لمبادرة فخامة األخ علي عبداهلل صالح-
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام -التي أعلنها نهاية األسبوع الماضي في المؤتمر الوطني العام،
للخروج من األزمة السياسية التي تعاني منها البالد وتطوير النظام السياسي وإنجاح الحوار الشامل مع كافة القوى
السياسية في الساحة اليمنية.

وردد المشاركون هتافات مؤيدة
لمبادرة رئيس الجمهورية حول تشكيل
حكومة وحدة وطنية تتولى االشراف
على سير االنتخابات ،وتشكيل لجنة
مصغرة من األحزاب الممثلة بمجلس
النواب والشورى إلعداد دستور جديد
يتم االستفتاء عليه نهاية العام الجاري
من قِبَل الشعب.

جماهيــر الشعب لن تسـمح لراكبي الموجة باالنقالب على الديمقراطيـــة

معربين ع��ن أسفهم لما تتبناه
أحزاب المشترك من شعارات هدامة
وانقالب على الشرعية الدستورية
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ،وسعيها
لجر الوطن ووحدته وأمنه
واستقراره نحو المجهول.

متابعة /فيصل الحزمي

عن هذه المبادرة.
وأك��د البركاني أن الرئيس علي
عبداهلل صالح خاطب بهذه المبادرة
ا لشعب ا ليمني با عتبا ر ه صا حب
ا لمصلحة ا لعليا و م��ا ل��ك ا لسلطة

على الوحدة وعلى األمن واالستقرار،
وكل مواطن حريص على ما تحقق
خالل العقود الماضية.

الوطنية الملقاة على عاتقه وتجسيداً
لحرصه في الحفاظ على وحدة الوطن
وسالمة أراضيه وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن دعوة فخامة الرئىس
أحزاب اللقاء المشترك مراراً وتكراراً

وق��ال :إن هذا الحشد الجماهيري
الكبير ف��ي ساحة م��ي��دان التحرير

واستطرد قائ ً
ال« :ينبغي على مَنْ
يركبون موجة الغرور والمقامرة أن
يدركوا أن أبناء شعبنا الذين منحوا
أصواتهم للرئيس علي عبداهلل صالح
في االنتخابات الرئاسية الديمقراطية

أوصلت الرئيس علي عبداهلل صالح إلى
الحكم وال يمكن أن ينال منه أحد ألنه
رئيس منتخب من الشعب ،وهامته لن
تسجد إ ّ
ال هلل سبحانه ،وقامته لن تنحني
إّ
ال للشعب ..وغير ذلك ال يمكن أن ينال
منه ..كما أن جماهير الشعب اليمني
األبي في كل محافظات الجمهورية
اليمكنهم أن يقبلوا بمن يسعون
لتقويض الشرعية ال��دس��ت��وري��ة..
ورئيس الجمهورية ملزم بحكم الثقة
وبحكم التأييد لفخامته أن يواصل
قيادة مسيرة التنمية في الوطن حتى
نهاية فترته الرئاسية.

التصدي للمخربين
وخلص الشيخ البركاني إلى القول:
إن جماهير الشعب اليمني الرافضة
للتخريب والفوضى قادرة على التصدي
لكل دع���وات الفتنة والتآمر ولكل
الخارجين على الشرعية الدستورية
وسيحافظون على األمن واالستقرار

كلمة المؤتمر
وف��ي ال��م��ه��رج��ان ألقى
األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد
للمؤ تمر ا لشعبي ا لعا م
الشيخ سلطان البركاني
كلمة المؤتمر قال فيها :إننا
نلتقي اليوم بعد يوم واحد
من انعقاد المؤتمر الوطني
العام الذي أعلن فيه فخامة
األخ علي عبداهلل صالح-
رئ��ي��س الجمهورية -عن
م��ب��ادرة صادقة ومخلصة
لحل كافة االشكاالت ،وقدم
ال��ت��ن��ازالت م��ؤث��راً اليمن
على نفسه وعلى المؤتمر
الشعبي العام وذلك بهدف
ض��م��ا ن مستقبل أ فضل
للشعب اليمني.
م��ش��ي��راً إل���ى أن ه��ذه
المبادرة هدفها الرئىسي تطوير
النظام السياسي واالنتقال إلى نظام
الحكم المحلي والنظام البرلماني
ونظام انتخابي جديد.
معبر اً عن اسفه لمسارعة أحزاب
المشترك في إعالن موقفها المتنصل

ومصدرها وهو من أتى بالرئيس إلى
سدة الحكم.
ونوه األمين العام المساعد للمؤتمر
الشعبي العام سلطان البركاني إلى أننا
جميعاً مسؤولون عن هذه المبادرة ،كل
رجل وامرأة وكل يمني شريف وحريص

للحوار الوطني وإع�لان مبادرة تلو
مبادرة آخرها المبادرة التاريخية
الخميس الماضي ،جميعها دع��وات
وم��ب��ادرات صادقة ومخلصة وأمينة
ال يشوبها شائبة ،مبينًا أنها لم تأتِ
من باب الخوف على مصلحة شخصية
وإنما استشعاراً من فخامته للمسؤولية

يعكس اصطفاف أبناء الشعب اليمني
لرفض التخريب والعنف وأعمال الشغب
والفوضى ،وأية محاوالت للنيل من
الوحدة والعبث بمقدرات الوطن ،فض ً
ال
عن كونه يعكس موقفهم المساند
لمبادرة فخامة األخ رئيس الجمهورية
ودعوته للحوار الوطني الشامل.

األخيرة في العام 2006م والذين
تجاوز عددهم الخمسة ماليين ناخب
وناخبة هم في تزايد مستمر وأنهم
لن يقبلوا بأية محاوالت لالنقالب على
الديمقراطية وعلى إرادة الناخبين».
وأكد أن صناديق االقتراع هي مَنْ

والمكتسبات الوطنية ..داعياً كافة أبناء
اليمن األحرار إلى تأييد مبادرة رئيس
الجمهورية ومساندة كافة الجهود
الوطنية إلخراجها إلى حيز الوجود بما
يجنب الوطن ويالت الفتن واالنقسام
والتشرذم.
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أبناء بني حشيش :مبادرة
رئيس الجمهورية تلبي
تطلعات الشعب

< أعلن أبناء مديرية
بني حشيش -محافظة
ص��ن��ع��اء -ت��أي��ي��ده��م
ومباركتهم للمبادرة الوطنية
التي أعلنها رئيس الجمهورية
الخميس الماضي أمام المؤتمر
الوطني العام.
وق��ال بيان ص��ادر عن أبناء
المديرية إن المبادرة تمثل
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ف���ي العمل
ال���دس���ت���وري وال��س��ي��اس��ي
االن��ت��خ��اب��ي وال��دي��م��ق��راط��ي
والحكم المحلي وتلبي كل

المطالب واآلمال التي تتطلع
إليها جماهير الشعب..
وأكدوا انهم سيقفون صفًا
واح��د آً مع القيادة السياسية
وال��ت��ص��دي لكل ال��م��ؤام��رات
والدسائس التي تحاك ضد
الوطن..
ودعا أبناء بني حشيش أحزاب
اللقاء المشترك ال��ى العودة
لتحكيم ا لعقل و ا لمنطق ،
وتغليب مصالح الوطن على
المصالح الشخصية الضيقة.

شباب اليمن :المبادرة رسمت
نهج ًا لتجنب الفتن

< دع��ا االت��ح��اد العام
ل��ش��ب��اب ال��ي��م��ن جميع
األح����زاب والتنظيمات
السياسية وشباب اليمن
إلى االستجابة لمبادرة رئيس
الجمهورية التي أعلنها الخميس
الماضي في المؤتمر الوطني
العام وإل��ى التفاعل االيجابي
المتميز ونشرها وتعميمها على
فئات الشعب لتحمل مسؤولياتهم
في الحفاظ على أمن واستقرار
اليمن.
وقال في بيان له :إن المبادرة

رسمت نهجًا يعمل على تجنيب
البالد الفتن ،كما حددت معالم
واض��ح��ة لمستقبل جديد يعد
تحو ً
ال مهمًا في تاريخ اليمن
الحديث.
وطالب اتحاد الشباب العلماء
و ا لمشا ئخ و ا لنخب ا لثقا فية
والسياسية وق��ادة المنظمات
ال��ق��ي��ام ب���دوره���م ال��وط��ن��ي
والمسؤول لدعوة جميع األطراف
السياسية إلى االستجابة للمبادرة
والعودة إلى طاولة الحوار.
م��ؤك��داً أن��ه��ا مثلت ال��ث��ورة

الحقيقية من أجل التغيير في
مسار ديمقراطي وفقًا للدستور
والقانون وسيادة الدولة ،والتداول
السلمي للسلطة ..مؤكد اً في
السياق ذاته تصديه ألي محاوالت
تستهدف أمن واستقرار اليمن..
ك��م��ا دان ال��ت��ص��رف��ات غير
المسؤولة من خالل أعمال العنف
والفوضى والتخريب ..داعيًا إلى
تحكيم العقل والمنطق والعودة
إلى الحوار الوطني وفق المبادرة
الوطنية الرئاسية.

الجمعيات الزراعية :
مبادرة الرئيس ح ًال وحيداً لألزمة

< أكد االتحاد
التعاوني الزراعي
دعمه ومباركته
ل��ل��م��ب��ادرة ال��رئ��اس��ي��ة
المتضمنة إصالح النظام
السياسي العام في البلد
ال��ت��ي أع��ل��ن��ه��ا رئيس
ا لجمهو ر ية ا لخميس
الماضي ..واعتبر االتحاد
في بيان له أن المبادرة
وما سبقها من مبادرات

أخ���رى ك��ان��ت بمثابة
المخرج السليم لتجاوز
الوضع الراهن.
وناشد البيان القوى
ا لو طنية و ا لمنظما ت
ال��م��دن��ي��ة واألح�����زاب
وج��م��ي��ع أب��ن��اء اليمن
التفاعل االيجابي مع
المبادرة لما من شأنه
الحفاظ على مكاسب
الثورة والجمهورية وأمن

واستقرار ووحدة اليمن.
وأه���اب���ت بالجميع
ض��رورة االلتفاف حول
المبادرة والعمل على
إ نجا حها كو نها ا لحل
الوحيد واألسلم لتجاوز
األزمات ومختلف الظروف
الراهنة  ..والوقوف ضد
كل من تسول له نفسه
العبث بأمن واستقرار
البالد.

