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الماليين هتفوا بصنعاء:

نعم للشرعية الدستورية
في صورة غاية في الوالء الوطني احتشدالماليين من أبناء اليمن من  

كل مناطق وقرى الوطن الجمعة الماضية صوب ميداني السبعين 
والتحرير بالعاصمة صنعاء للتعبير عن وقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية 
والقيادة السياسية، ورفضهم القاطع لكل أشكال الفوضى والعنف والتخريب.

حيث أدى الماليين صالة جمعة »التسامح والسالم« في ميداني التحرير 
والسبعين وجامع الصالح والشوارع المحيطة.

وعللقللب صللاة الجمعة 
تدفقوا إلى ساحات ميدان 
السبعين ، رافعين شعارات 

مؤيدة للشرعية الدستورية 
وللمبادرات التي أطلقها األخ 
على عبد اهلل صالح - رئيس 

الجمهورية والتي من شأنها 
رأب الللصللدع وحللل األزمللة 

الراهنة.
وأعلللللن الللمللشللاركللون في 
المهرجان تأييدهم المطلق 
للفوضى  ورفضهم   ، ر للحوا

والعنف والتخريب.
داعين كافة القوى السياسية 
إلى سرعة االستجابة لدعوات 
الللحللوار ونبذ الفرقة والتطرف 

والتشتت.
ورفللع المشاركون في 
ة  هر لتظا ا و ن  جا لمهر ا
الللكللبللرى صلللور فخامة 
رئيس الجمهورية وعلم 
ليمنية  ا ية  ر لجمهو ا
والفللتللات كتب عليها 
شللعللارات تؤكد تأييد 
أبناء اليمن للمبادرات 
لمخلصة  ا طنية  لو ا
التي تقدم بها فخامة 
األخ علللللي عللبللداهلل 
صللللالللللح رئللليلللس 
الجمهورية للخروج 
من األزمة الحالية 
التي تعاني منها 

الباد .
استهدفت  كما 
مبادرات فخامته 
اللللتلللأريلللخللليلللة 
تطوير النظام 
اللللسللليلللاسلللي 
وإنجاح الحوار 
الللللوطللللنللللي 

الللشللامللل ملللع كللافللة 
القوى السياسية لبلورة الرؤى الصائبة 

لمعالجة مختلف القضايا الوطنية وتسريع وتائر 
التنمية الشاملة والحفاظ على مكاسب الثورة 

والجمهورية والوحدة والديمقراطية .
وردد المشاركون هتافات تندد وتستهجن 
بشدة تنصل أحزاب اللقاء المشترك من الحوار 
وانقابها على كافة االتفاقيات السياسية التي 
تم توقيعها معها ورفضها الحوار كمبدأ حول 
القضايا التي تهم الوطن وتعزز الديمقراطية 

والحرية 
وعللدم تجاوبها مع 

مبادرات رئيس الجمهورية ودعواته 
المتكررة للحوار وإصرارها على السير بالوطن 
نحو الفوضى والتخريب فضا عن دفع مجموعة 
من عناصرها لقطع الطرقات واستهداف 
الممتلكات العامة والخاصة وفي مقدمة ذلك 
قطع الطرق في مأرب لمنع وصول قاطرات 

لمشتقات  ا و ز  لللغللا ا
النفطية للتسبب في 
إحلللداث أزملللة بجانب 
تكرار استهداف خطوط 
لقطع  ء  با لكهر ا نقل 
الكهربائي على  التيار 

منازل المواطنين .
واسللتللنللكللرت الحشود 
الللجللمللاهلليللريللة الغفيرة 
في هللذه التظاهرة غير 
المسبوقة التصريحات غير 
الائقة التي أطلقها الناطق 
باسم أحزاب المشترك محمد 
قحطان وتللوعللده بالدفع 
بعناصر تخريبية بالدخول 

إلى غرف النوم ..
معتبرين أن مثل هذه التصريحات ال تمثل 
أخاقيات أبناء اليمن المعروف بقيمه األصيلة 
وعدم المساس بالحرمات وإنما تكشف األهداف 

المبيتة لتلك األحزاب الساعية لانقاب على 
الشرعية الدستورية والدفع بابناء الوطن نحو 
الفوضى والعنف في سبيل الوصول إلى كرسي 

السلطة.
وأكد المايين من المحتشدين أن الوصول 
للسلطة مكفول سلميا للجميع عبر االحتكام 
إلرادة الشعب المعبر عنها من خال االنتخابات 
الحرة والنزية التي تعكسها صناديق االقتراع 
وليس عبر الفوضى والتخريب والمؤامرات 
واالنقابات التي تسعى إليها أحللزاب اللقاء 
المشترك وبعض القوى الحاقدة على الوطن 

وتجربته الديمقراطية ومكتسباته .
واعللرب المشاركون عن أسفهم لما تتبناه 
أحزاب اللقاء المشترك من شعارات هدامة بما 
تسميه اسقاط النظام بالفوضى واالنقاب على 
الشرعية الدستورية والديمقراطية والمساس 
بثوابت الوطن ومكاسبه التي حققها في ظل 
راية الثورة والجمهورية والوطن والديمقراطية 

واالنزالق بالوطن ووحدته نحو المجهول.


