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كفى تطاواًل على إرادة الـــــــشعـب
اكتظت العاصمة صنعاء بميادينها وشوارعها وأحيائها بحشود هائلة من ماليين  

المواطنين الذين تدفقوا إلى العاصمة صنعاء من مختلف محافظات الجمهورية، 
فيما خرج ماليين المواطنين في عواصم المحافظات ألداء صالة الجمعة في يوم 
جمعة«اإلخاء »  وللمشاركة في المسيرات الجماهيرية الكبرى إلعالن تأييدهم للشرعية 
الدستورية، ورفض أية محاوالت لإلنقالب عليها وكذا تأكيد مباركتهم لمبادرات فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية ودعواته المتكررة للحوار الوطني الشامل ورفض أية 

مشاريع تآمرية لالنزالق بالوطن نحو الويالت والفتن والشقاق والتشرذم.
ورفع المشاركون في المسيرات والتظاهرات الكبرى صور فخامة رئيس الجمهورية وعلم 
الجمهورية اليمنية والفتات كتب عليها شعارات تؤكد تأييد أبناء اليمن بمختلف فئاتهم 
وشرائحهم للمبادرات الوطنية المخلصة التي تقدم بها فخامة األخ رئيس الجمهورية 

للخروج من األزمة الحالية التي تعاني منها البالد.. معتبرين تلك المبادرات التاريخية 
تمثل مرتكزًا أساسًا إلنجاح الحوار الوطني الشامل بما يكفل معالجة كافة القضايا 
وتلبية طموحات أبناء الشعب اليمني لتطوير النظام السياسي وتسريع وتائر التنمية 
الشاملة والتغلب على كافة التحديات والحفاظ على مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة 

والديمقراطية.
وردد المشاركون هتافات تندد وتستهجن بشدة تنصل أحزاب اللقاء المشترك عن الحوار 
وانقالبها على كافة االتفاقات السياسية التي تم توقيعها معها ورفضها الحوار كمبدأ حول 
القضايا التي تهم الوطن وتعزز الديمقراطية والحرية وعدم تجاوبها مع مبادرات رئيس 
الجمهورية ودعواته المتكررة للحوار وإصرارها على السير بالوطن نحو الفوضى والتخريب، 
فضاًل عن دفع مجموعة من عناصرها لقطع الطرقات واستهداف الممتلكات العامة والخاصة 

وفي مقدمة ذلك قطع الطرق في مأرب لمنع وصول قاطرات الغاز والمشتقات النفطية 
للتسبب في إحداث أزمة بجانب تكرار استهداف خطوط نقل الكهرباء لقطع التيار الكهربائي 

على منازل المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.
واستنكرت الحشود الجماهيرية الغفيرة في التظاهرات غير المسبوقة في 
تاريخ اليمن تلك التصريحات غير الالئقة التي يطلقها قياديون في أحزاب 
المشترك والتي تتطاول ببذاءات مؤسفة في حق فخامة األخ رئيس الجمهورية 
الذي يعد رمزًا من رموز الوطن وقائدًا تاريخيًا تحقق لليمن في ظل قيادته 
الحكيمة تحوالت وإنجازات عظيمة فضاًل عن كونه رئيسًا منتخبًا من جماهير 
الشعب اليمني في انتخابات نزيهة وحرة أجمعت تقارير المراقبين الدوليين 
على أنها انتخابات رئاسية مباشره نزيهة وشفافة وتعد األولى من نوعها في 

مجور: األزمة الراهنـــــــــــــة من صنع المشترك 
وك��ان رئيس مجلس ال��وزراء في  

حكومة تصريف األعمال الدكتور/ 
علي محمد مجور 
ألقى كلمة حيا 
هير  جما فيها 
العظيم  شعبنا 
وم���واق���ف���ه���ا 
ال��ت��ض��ام��ن��ي��ة 
والمعبرة دفاعًا 
عن الجمهورية 
وال������وح������دة 
والديمقراطية 
وال���ش���رع���ي���ة 

الدستورية.
وق��������������ال: 
»ي��اج��م��اه��ي��ر 
شعبنا العظيم.. 
أرح��ب بكم في 

ه��ذا المهرجان 
ال��ج��م��اه��ي��ري 
ال���م���ع���ب���ر ع��ن 
م���واق���ف���ك���م 
ال��ت��ض��ام��ن��ي��ة، 
ف��ف��ي االس��ب��وع 
الماضي وفي هذا 
ال��م��ي��دان بعثنا 
ج��م��ي��ع��ًا رس��ال��ة 
واح����دة وق��وي��ة 
وم���ع���ب���رة ع��ن 
عًا  فا د قفنا  ا مو
الجمهورية  عن 
وال�������وح�������دة 
طية  ا يمقر لد ا و
وال���ش���رع���ي���ة 
الدستورية التي 

حاول البعض التطاول عليها ممن سيطرت 
عليهم مواقف التطرف والغلو«.

وأك��د الدكتور مجور ان هذا المهرجان 
الجماهيري الحاشد ال��ي��وم ه��و رسالة 
اخ��رى ألولئك وللعالم اجمع تؤكد من 
خالله الغالبية الساحقة من ابناء اليمن 
االب��ط��ال االوف��ي��اء المخلصين المحبين 
لوطنهم واهلهم والمدافعين عن حقوقهم 
لشرعية  با تمسكهم  على  لمشروعة،  ا
الدستورية ووقوفهم على ذات المبادئ 
واالهداف ذات القيم والمواقف دعمًا وتاييدًا 

المناضل  اليمن  للوطن ولقائد وزعيم 
الجسور األخ علي عبداهلل صالح -رئيس 
الجمهورية- الذي حاول البعض من اقزام 
المعارضة النيل من مكانته والمساس 

بتاريخه العظيم.
وق��ال: » نقول لهم ان قيمنا واخالقنا 
التسمح لنا بالنزول ال��ى االماكن التي 
تقبعون فيها انتم، فال نرد االساءة باالساءة 
وال نعقب على البذاءة بمثلها بل نسأل اهلل 
لكم الهداية والعودة الى جادة الصواب بعد 

ان ضلت عقولكم وانحدرت اخالقكم الى ما 
انحدرت اليه، واننا ال نراهن إال على العقالء 
فيكم وذوي الضمائر الحية التي عليها ان 
تصحو وتنبذكم وترفضكم كي ال تصاب 

بذات المرض وذات الداء«.
وأشار رئيس حكومة تصريف االعمال الى 
ما تمر به اليمن من أزمة حقيقية ووضع 
استثنائي لم تشهده من قبل، من خالل 
محاولة قلة قليلة سرقة الوطن والسلطة 
بصناديق  عنها  المعبر  الشعب  رادة  وا

                الحشود المليونية في »جمعة اإلخـــــــــــــــــاء« قالت:

الصيادي: أحزاب التحالف تشعر 
بالغبن من كثرة التنازالت

م��ن ج��ان��ب��ه ألقى  
األم����ي����ن ال���ع���ام 
لحزب الشعب الديمقراطي 
للتحالف  الرسمي  -الناطق 
الوطني الديمقراطي- صالح 
مصلح الصيادي كلمة أحزاب 
فيها  حيا  الوطني  لتحالف  ا
حرص الجماهير الغفيرة على 
الوطن وتحمل أعباء ومشاق 

السفر إل��ى صنعاء وال��وق��وف تحت الشمس 
من أجل إيصال رسالة إلى أصقاع العالم بأن 
الشعب اليمني عن بكرة أبيه مع الوطن وقيادته 

السياسية وشرعيته الدستورية.
وأش���ار إل��ى ان أح���زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي أكدت على أهمية الحوار كأسلوب 
إلدارة خالفاتنا السياسية لخلق اصطفاف 
وطني واسع من اجل الوحدة الوطنية وتعزيز 
المسار الديمقراطي وإرساء األمن واالستقرار، 
وهو ما أكدت عليه مبادرات فخامة األخ رئيس 
الجمهورية وذلك حرصًا منه على حماية دماء 
اليمنيين وأمنهم واستقرارهم ومن منبع 
الحرص على كل اليمنيين باعتباره رئيسًا لكل 

اليمنيين.
وأوض����ح أن أح����زاب ال��ت��ح��ال��ف الوطني 
الديمقراطي تشعر في بعض األحيان بالغبن 
من كثرة التنازالت التي كان يقدمها فخامة األخ 
الرئيس علي عبداهلل صالح من اجل الوطن ومن 
اجل اليمن لإلخوة في اللقاء المشترك وشركائه، 
ومع ذلك يزيدون من درج��ة تعنتهم ورفع 

سقف مطالبهم الالمشروعة 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ه��دف أس��اس��ًا 
إلى إضاعة الوقت من اجل 
الوصول بالوطن إلى الفراغ 
الدستوري والفوضى الخالقة 
ال��ت��ي نشهدها ال��ي��وم في 
كثير من مناطق ومحافظات 
الجمهورية على أشكال تقطع 
للممتلكات  ونهب  وتخريب 

العامة والخاصة وضرب الخدمات العامة. 
وأكد الصيادي أنه مثلما دافع آباؤنا وأجدادنا 
عن ثورة سبتمبر وأكتوبر واالستقالل والوحدة 
ها نحن اليوم أمام أكبر مهمة وطنية ألننا 
اليوم ندافع عنها جميعًا دفعة واحدة.. معتبرًا 
ذلك مهمة وطنية كبيرة وشرفًا أن نكون ضمن 
من لهم الشرف في الدفاع عن الثورة والوحدة 

والديمقراطية.
وأوض��ح أنه لم يعد خافيًا على احد حجم 
المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها الوطن 
داخليًا وخارجيًا.. الفتًا إلى أن الشعب اليمني 
صار اآلن فطنًا وذكيًا ولبيبًا ولن تمر عليه مثل 
تلك األالعيب والتآمرات والمخططات والمشاريع 
الصغيرة التي تتكالب حولها كل القوى الضاللية 
والكهنوتية والرجعية، فالشعب اليمني هو من 

سيحمي وطنه بكل غاٍل ونفيس.
ولفت إلى أننا اليوم أمام أكبر مرحلة فرز 
تاريخية لمن هم يحبون وطنهم وثورتهم 
ووحدتهم وديمقراطيتهم، ومن هم ضد الثورة 

والجمهورية والوحدة والديمقراطية.

الوصول 
إلى 
السلطة لن 
يتم خارج 
الدستور


