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عالمات الوفاء
۹  وفي ذات الموضوع قال االخ نعمان أحمد- أحد أعيان 
مديرية جبل حبشي: ال أعتقد بعد تقاطر الجموع المليونية 
من عموم محافظات ومديريات الجمهورية أن يكون هناك 
أية شك في أن المشترك وأعوانه وحلفاءه ال يمتلك أي قاعدة 
شعبية وال شرعية، وأن الشعب مع فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية الذي وعلى الرغم من الشرعية 
الدستورية والماليين التي تقف في صفه قدّم المبادرات 
الوطنية الشجاعة والجريئة من أجل الوصول الى حلول 

ونقل سلمي للسلطة ومع هذا لم تجد لها آذانًا صاغية.
وأضاف: الحشود التي امتألت بها أمانة العاصمة واكتظت 

بها الميادين والشوارع كأمواج البحر المتالطم وبصوت واحد 
وشعار واحد ومشاعر واحدة، أضافت درسًا جديدًا وعالمة أخرى 
من عالمات الوفاء ودروس الوطنية التي يتصف بها الشعب 
اليمني وأكد ويؤكد بها في كل وقت وحين عمق التالحم بين 

القيادة والشعب.
 أما رسالتهم للعالم وللشعب 
ول��ل��م��ع��ارض��ة م��ن ميداني 
التحرير والسبعين، فهي نعم 
للشرعية الدستورية.. نعم 
لألمن.. ال للقالقل والمزايدات 
واالبتزازات والحوار هو المخرج 
الوحيد ووفقًا للثوابت الوطنية 
وال��دس��ت��ور.. داع��ي��ًا الشباب 
للحوار حول مختلف المطالب 
والقضايا، وكذا مصير البلد، 

كونهم الركيزة التي يعول عليها في بناء الوطن.
سنعصف بالمتآمرين

۹  أما االستاذ أحمد أحمد صالح فقد أكد أن الشعب اليمني 
الذي تجهله أحزاب المعارضة من خالل سلوكها، لم يقل الكلمة 

الفصل 
بعد.. والماليين الثالثة 

التي احتشدت الى ميداني السبعين والتحرير ما 
هي اال عبارة عن موجة واحدة من عاصفة وفيضانات الشعب 
اليمني التي ستدمر وتعصف 
بكل متآمر على الوطن وقال: 
ما  نية  لمليو ا د  لحشو ا تلك 
هم إال نذر يسير ومقدمة لما 
سيحصل من توافد وتالحم 
وطوفان في قادم االيام إذا ما 
استمر االخ��وة في المشترك 

على ضاللتهم.
م��ش��ي��رًا ال���ى أن مبدأهم 
وقيمهم وسلوكهم وثقافتهم 
هي في األساس سالم ووئام 
ومحبة وشراكة وطنية بين جميع ابناء الوطن وقواه السياسية، 
والوطن يتسع للجميع، لكن شريطة أن يحسن الجميع نيتهم 
ويتحلوا بالروح الديمقراطية ويقبلوا بالحوار وباألخذ والعطاء 
واالختالف من أجل االتفاق لبناء الوطن وليس من أجل تدميره 

والتآمر عليه وعلى منجزاته.

 
وحذر صالح أحزاب 

المشترك من االستمرار على 
هذا النهج العابث والرافض 
لكل دعوة خيرة وصوت عاقل، 
ألن ذلك النهج سيقود الى ما ال 

تُحمد عقباه.
مع الرئيس

۹  وتحدث االخ مجيب محمد 
اليافعي قائاًل: جئنا الى صنعاء 
من أجل األمن واالستقرار من 
أج��ل الشرعية، رافضين أي 

فوضى أو إنقالب أو من أي طرف كان.. الشعب اليمني من 
أقصاه إلى أقصاه مع األمن ومع الحوار ومع التداول السلمي 
للسلطة، لهذا نريد من االخوة في المشترك ان يفهموا إذا مازالت 
عقولهم أن اليمن كلها مع الرئيس ومع مصلحة الوطن وأبنائه، 

وال يوجد هناك أي إنسان عاقل يقف في صف 
الفوضى واالنقالبات والصراعات.. مؤكدًا أنهم 
دعاة سالم ومحبة ويريدون أن يوصلوا رسالة 
للعالم ولكل إنسان بأنهم مع الشرعية والحوار 
واالتفاق وفق قنوات دستورية وتحت مظلة 

الوحدة والثوابت الوطنية.
تالحم وتأييد

۹  من جانبه قال االستاذ غالب علي بركات: 
هناك تضليل إعالمي وهجمة خارجية تقودها قناة 
»الجزيرة« ضد بالدنا وتعمل على قلب الحقائق 
وتزييف وعي الناس، لكن في الحقيقة المسيرات 
واالعتصامات والمواقف الشريفة والتأييد المنقطع 
النظير للشرعية الدستورية والحوار وفخامة االخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، وما حضور 
أكثر من ثالثة ماليين مواطن إال أكبر دليل على 
تالحم الشعب مع قيادته ورغبته وخياره في األمن 
واالستقرار والدستور وتأييدًا لفخامة األخ الرئيس.. 
مؤكدًا أنهم يرفضون كل أشكال االنقالبات وأعمال 

العنف والفوضى.
غضبة الشعب

۹  وفي السياق ذاته قال الشيخ يحيى حسين: ال يمكن 
لهذه الماليين التي وصلت الى التحرير وميدان السبعين 
أن ينظر اليها بنظارة سوداء وبعدسة قناتي »سهيل« 
و»الجزيرة«، أو أن يطلق عليها بمفردات من قاموس أحزاب 
المشترك ومن سار على شاكلتهم.. هذا الكالم لن يمر ولن 
تمر إرادة اليمنيين تحت ضغط حفنة من العمالء والمرتدين 
والغوغائيين.. اليمن اليوم كلها تقول: نعم للشرعية 
الدستورية، ونعم للحوار، ونعم لفخامة األخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح.. وال نريد في الحقيقة أن يصلوا بالبلد الى 
طريق مسدود.. ويجبرونا على 

الخروج عن صبرنا وحلمنا.
طريق مجهول

۹  من جانبه تحدث بالل 
الشراعي.. أحد أبناء مدينة 
جبلة: نقول لألخوة في أحزاب 
اللقاء المشترك وم��ن من 
ميدان السبعين تعالوا لكلمة 
سواء، احترموا إرادة الشعب .. 
اعدلوا عن هذا الطريق الذي 
تسلكونه وتريدون أن يسلكه 
الشعب اليمني معكم الى المجهول .. وأضاف: سوف نحمي 
الشرعية الدستورية واألمن والوطن بكل ما ُأوتينا من قوة، 

ونحمّل أحزاب المشترك نتائج ما ستؤول إليه األوضاع.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

أبناء الحيمة الداخلية:

النائب شردة ال يمثل إاّلنفسه
أكد أبناء مديرية الحيمة الداخلية أن موقف البرلماني محمد شردة   

ومن معه وخيانته للثقة واألمانة ال يمثلون اال أنفسهم وال يمثلون أبناء 
الحيمة.

 وأكدوا أن أبناء الحيمة وطنيون ووحدويون حريصون كل الحرص على أمن 
واستقرار الوطن.

وقالوا إنهم سيبذلون الغالي والنفيس من أجل الوطن ومكاسبه العظيمة 
ويقفون الى جانب الشرعية الدستورية وصانع الوحدة المباركة.

القطاع التربوي إلى جانب 
القيادة السياسية

طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية أجهزة األمن بإحالة الجناة   
ومرتكبي الجريمة البشعة بساحة الجامعة الى القضاء لينالوا جزاءهم 

الرادع والعادل.
وأكدوا في بيان لهم وقوفهم صفًا واحدًا مع الشرعية الدستورية والقيادة الحكيمة 

لفخامة رئيس الجمهورية.
 وأعلنوا تأييدهم لكل  المبادرات الوطنية التي أعلنها فخامته للخروج من األزمة 

الحالية والحوار الوطني الذي يحافظ على الثوابت ويديم أمن واستقرار البالد.

أبناء الرجم يستنكرون 
أكاذيب أبواق المشترك

جدد أبناء مديرية الرجم    
محافظة المحويت وقوفهم 
صفًا واحدًا  مع القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية للحفاظ 
على الشرعية الدستورية ممن 

يسعون لالنقالب عليها.
 م��ؤك��دي��ن ب���أن المنشقين 

والمرتدين عن المؤتمر الشعبي 
العام ال يمثلون اال أنفسهم ولن 
يؤثروا على مواقف أبناء المديرية. 
واستنكر أبناء مديرية الرجم 
في بيان لهم البوق اإلعالمي 
للمشترك وما تبثه قناة »سهيل« 
م��ن أك��اذي��ب إلي��ق��اظ الفتنة 

النائمة.

بركات:  أملنا من المشترك أن 
يستجيب لمبادرات الرئيس

نعمان: رسالتنا 
للمأزومين واضحة

حسين: لن تمر
 مشاريع المرتدين

الشراعي: الشرعية الدستورية 
بعهدة الشعب

صالح: جماهير الشعب 
ستدمر كل متآمر

اليافعي: ال يوجد إنسان عاقل يقف 
مع الفوضى واالنقالب

بركات: الحضور الجماهيري 
أحرق الواهمين

 الشعب قـال كلــــمته لالنقالبيين


