
محمد المشخر
جدد مشائخ وعقال وأعيان 
ووجهاء وأعضاء المجالس 
المحلية والفعاليات السياسية 
والشبابية ومنظمات المجتمع 
بمديريات  رداع محافظة البيضاء، 
العهد والوالء لفخامة األخ علي عبداهلل 
رئيس  الجمهورية  رئيس  صالح- 

المؤتمر الشعبي العام.
وثمنوا في اللقاء- الذي عقد برئاسة  
األخوين الشيخ ياسر العواضي نائب 
للمؤتمر  نية  لبرلما ا لكتلة  ا رئيس 
عضو اللجنة العامة واألخ عارف عوض 
الزوكا عضو اللجنة العامة وزير الشباب 
والرياضة  وبحضور عضوي مجلس 
النواب حسن عبده جيد وناجي احمد 
عتيق وعضو مجلس الشورى حزام 
علي الصالحي -ثمنوا حرص فخامة 
الرئيس على درء الفتنة وحقن دماء 
أبناء اليمن وتحقيق الوفاق الوطني 
واإلجماع على كلمًة سواء إلخراج البالد 

من مأزقها الراهن.
معاهدين الشعب والقيادة السياسية 
أنهم سيظلون أوفياء مخلصين للوطن 
والشرعية الدستورية، باذلين أرواحهم 
رخيصة في سبيل عزة الوطن وكرامته 
وأمنه واستقراره ووحدته وشرعيته 
الدستورية.. مؤكدين رفضهم القاطع 
وإدانتهم لكل المحاوالت االنقالبية 
غير الشرعية للوصول إلى السلطة 
واالبتعاد عن المسار الديمقراطي 
الصحيح المتمثل باالحتكام إلرادة 
الشعب في حكم نفسه بنفسه عبر 

صناديق االقتراع.
مشددين على مواقفهم الداعمة 
لألمن واالستقرار واحترام الدستور 
والقوانين النافذة وال��راف��ض ألية 
دعوات مغرضة تسعى إلى جر أبناء 
الشعب اليمني إلى مستنقع الفوضى 
والعبث وإثارة الفتنة وتعطيل التنمية.

وناشد ابناء رداع كافة فئات المجتمع 
وشخصيات  ء  وعلما مواطنين  من 
اجتماعية وثقافية وأح��زاب سياسية 
ومنظمات مجتمع مدني إلى مساندة 
القيادة  المبذولة من قبل  الجهود 
السياسية ممثلة بفخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية من 

اجل الحفاظ على األمن واالستقرار 
وتجنيب الوطن أي أعمال فوضى 
وتخريب أو ال��خ��روج على القانون 
أو االعتداء على الممتلكات العامة 
والخاصة وأن يسهم الجميع كٌل في 
مجال اختصاصه بنشر وإفشاء روح 
المحبة والتسامح والتعاون والقيام 
بالتوعية واإلرش���اد للمساهمة في 
تعزيز دع��ائ��م األم���ن واالس��ت��ق��رار 

والسالم في ربوع الوطن.
حمالت شعواء

 مستنكرين كل الحمالت اإلعالمية 
الشعواء التي تشنها القنوات الفضائية 
والجهات الخارجية والداخلية المعادية 
وال��ح��اق��دة ع��ل��ى ال��وط��ن ووح��دت��ه 
 . . لعظيمة ا ته  ا منجز و سبه  مكا و
مؤكدين تصديهم لكل من يسعى 
للمساس بأمن واستقرار ووحدة الوطن 
وسلمه االجتماعي وأنهم سيظلون 
سندًا قويًا للشرعية الدستورية وسدًا 
منيعًا ضد دعاة الفتنة المتربصين 

بالوطن وثوابته ونظامه الجمهوري.
وش��دد المجتمعون على ض��رورة 
الوقوف بجدية أمام المطالب الحقوقية 
للشباب والعمل على معالجة كافة 
قضايا العاملين في مختلف المرافق 
والمؤسسات الحكومية والنظر في 
كافة التظلمات والعمل على تسويتها 

وفقًا للنظم اإلدارية والقانونية.
مثمنين الدور الريادي لفخامة األخ 
الرئيس في التعامل مع األزمة بحكمة 

وصبر وإرادة.
ق��ائ��ل��ي��ن: ان م���ا ق��دم��ه رئ��ي��س 
الجمهورية من م��ب��ادرات وتنازالت 
متتالية خير دل��ي��ل وب��ره��ان على 
حرصه للخروج من األزم��ة والحفاظ 
على الوطن اليمني الكبير، وعلى 
الثورة ومكاسبها العمالقة والوحدة 
ومنجزاتها التي هي واضحة وضوح 

الشمس في كبد السماء.
معبرين عن إدانتهم لكافة أعمال 
الشغب والتخريب وقطع الطرقات 
وإت��الف الممتلكات العامة والخاصة 
وسفك الدماء البريئة وضرب االقتصاد 
في عموم الوطن.. محملين المسئولية 

أحزاب اللقاء المشترك وحلفائه.
رسالة صادقة

وفي اللقاء أكد عضو اللجنة العامة 
ياسر أحمد ال��ع��واض��ي  أن ماليين 
)جمعة  لذين حضروا  ا لمواطنين  ا
اإلخاء( بطواعية إلى ميدان السبعين 
وطنية  لوحة  ق��د شكلوا  ء،  بصنعا
عنوانها التالحم والتأييد لفخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
ورسالة صادقة من مختلف شرائح 
المجتمع اليمني يؤكدون من خاللها 

للداخل والخارج رفضهم للفوضى 
والتخريب الذي تسعى إليه قوى حاقدة 
على الشعب اليمني وتهدف إلى تمزيق 

وحدته ونسيجه االجتماعي.
وأض���اف الشيخ ي��اس��ر العواضي 
عضو مجلس ال��ن��واب: “على أولئك 
القلة القليلة التي وقعت تحت التأثير 
النفسي بسبب الترهيب اإلعالمي 
وتضخيم الواقع وتصويره لهم بشكل 
منافٍ للحقيقة من خ��الل القنوات 
الفضائية المشبوهة واالنجرار خلف 
ال��والءات الفردية - عليها ان تنظر 
إلى مستقبل اليمن وان تستفيد من 
فرصة العفو الذي منحه لها فخامة األخ 
الرئيس والعودة للدفاع عن الشرعية 
واالنصياع إلرادة الشعب الذي خرج 
اليوم وانتفض ليقول ال للتخريب.. 

نعم لألمن والسالم.”
مشيرًا  إل��ى أن زم��ن االنقالبات 
وال���ث���ورات ق��د ول��ى ل��ألب��د بعد أن 
أطيافه  بكل  ليمني  ا شعبنا  ر  اختا
االجتماعية  ته  وتكوينا لسياسية  ا
وارتضاها  الديمقراطية  ط��ري��ق  
الوسيلة والفيصل للتداول السلمي 
للسلطة، وعلى أولئك النفر التسليم 
بما ارتضاه الشعب والحفاظ على 
الديمقراطية وأدواتها الضامنة لتأمين 
التداول السلمي للسلطة المتمثلة 
في االنتخابات واالحتكام للدستور، 
والتضليل  الفوضى  واالبتعاد عن 

وتجييش الشارع.
صف واحد

كما ألقيت في اللقاء الموسع كلمة 
عن مشائخ مديريات رداع من قبل 
الشيخ علي صالح الطيري شيخ مشائخ 
قبائل مديرية العرش  أشاد فيها بما 
تحقق للوطن من إنجازات ومكاسب 
بصورة عامة وما حظيت به المديرية 
من اهتمام وعناية من قبل فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.. 
وأكد أن أبناء مديريات رداع على قلب 
رجل واحد يقفون صفًا واحدًا إلى جانب 
القيادة السياسية والشرعية الدستورية 
والحفاظ على مقدرات ومكاسب الوطن 
وخيراته التي تحققت في ظل العهد 
الميمون لفخامة األخ علي عبداهلل 

صالح رئيس الجمهورية..
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أبناء عتمة: والؤنا 
للشرعية الدستورية

ج�����دد أب���ن���اء 
م��دي��ري��ة عتمة 
ر  ذم��ا محافظة 
والءه������م ل��ل��ش��رع��ي��ة 
الدستورية.. مؤكدين 
ف���ي ب��ي��ان��ه��م أن��ه��م 
سيكونون جنودًا أوفياء 
هلل ول��ل��وط��ن وال��ث��ورة 
والوحدة  والجمهورية 

والديمقراطية.
ورف��ض��وا كل دع��وات 
الفوضى والعبث التي 
ت��ق��ف وراءه�����ا أح���زاب 

اللقاء المشترك وقالوا: 
ندعو المغرر بهم من 
الشباب المعتصمين الى 
االستجابة لدعوة فخامة 
رئيس الجمهورية للحوار 
وتشكيل حزب سياسي.

ك��م��ا دع����وا أح����زاب 
ال��م��ش��ت��رك وم���ن س��ار 
على نهجهم الى تحكيم 
العقل والمنطق والعودة 
ال���ى ج����ادة ال��ص��واب 
والحوار الوطني الجاد 

والمسئول.

أك��د مشائخ وأع��ي��ان وأب��ن��اء قبائل 
المفالحة مديرية رحية مراد محافظة 
مأرب وقوفهم الثابت والمستمر للحفاظ 
على وح��دة الوطن وأمنه واستقراره بزعامة 
فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.
وقالوا في بيانهم إنهم سيظلون جنودًا أوفياء 

لحماية الشرعية وضد كل المتآمرين على الوطن 
والمواطن.

وطالبوا رئيس الجمهورية بعدم تقديم أية 
تنازالت أخ��رى خ��ارج الدستور تحت أي مبرر 
وااللتزام بثقة الشعب الذي منحه إياها وقيادة 

الوطن الى بر األمان.

عبر أبناء قبيلة آل الغزالي بمحافظة إب 
عن رفضهم لدعوات العنف والفوضى التي 
تقودها أحزاب المشترك ودعمها للخارجين 

على النظام واالستقرار.
مؤكدين وقوفهم الدائم الى جانب الشرعية 

الدستورية المعبرة عن ارادة الشعب وثقته..

أع���ل���ن م��ش��ائ��ح 
وع���ق���ال وأف�����راد 
أش�������راف ح��ري��ب 
بمأرب موقفهم الثابت الى 
السياسية  دة  لقيا ا جانب 

والشرعية الدستورية.
وأك��دوا في بيانهم أنهم 
سيظلون ج��ن��ودًا أوف��ي��اء 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��وط��ن 
ووحدته وأمنه واستقراره 
وحماة للشرعية الدستورية.

فضهم  ر ع��ن  ين  معبر
في  للمتآمرين  ل��ك��ام��ل  ا
أحزاب اللقاء المشترك الذين 
طن  لو ا يق  لتمز ن  يسعو

وزعزعة أمنه واستقراره.
رئيس  فخامة  لبوا  وطا
الجمهورية بعدم تقديم 
أية تنازالت خارج الدستور 
تحت أي مبرر حفاظًا على 
طية  ا يمقر لد ا ت  ا لمنجز ا

والمكاسب السياسية.

مشائخ حريب: سنظل
 أوفياء للقيادة السياسية

قبائل المفالحة بمأرب يؤكدون 
ثباتهم في حماية الوطن

تعز- احمد النويهي

ع��ش��رات  أدى 
اآلالف من أبناء تعز 
صالة جمعة اإلخاء 
في ملعب الشهداء 
تعبيرًا عن تأييده للشرعية 
الدستورية والتأكيد على 
وقوفهم صفًا واح��دًا خلف 
القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة األخ علي عبداهلل 
صالح -رئيس الجمهورية 
الشعبي  المؤتمر  رئيس 
العام- ضد كل المؤامرات 
بالوطن من  تحاك  التي 
ال��داخ��ل وال���خ���ارج.. وقد 
شدد الخطيب عبدالحميد 
الطيب في خطبتي الجمعة 

على أهمية تكاتف كافة 
عن  ع  ف��ا ل��ل��د ليمنيين  ا
أرضهم ضد من يتربص 
ب��ه��م وال��ع��م��ل م��ن أج��ل 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 
والقانون واحترام الدستور 

وطاعة ولي األمر.. 
وأكد خطيب الجمعة على 
ضرورة بث روح اإلخاء في 
أوساط جميع فئات المجتمع 
والعمل على نبذ الفرقة 
والتشتت.. وقال بان طاعة 

السلطان واجبة.
هذا وقد قام المشاركون 
بمسيرة حاشدة انطلقت 
من ملعب الشهداء متجهة 
صوب شارع الحروي مرورًا 
بمبنى المحافظة وصواًل 
لجمهوري  ا لقصر  ا ل��ى  إ

رافعين ش��ع��ارات مؤيدة 
لفخامة الرئيس وللشرعية 

الدستورية ومنها:
)نجبك يا موحد اليمن( 
)ك��ي��ف ن��ع��ي��ش ب��س��الم 
وأنتم ترفضون السالم( 
.. من  أحالمنا )شاركونا 
أجل حياة آمنة لنا ولكم(.. 
ونددت الشعارات والالفتات 
ال���م���رف���وع���ة ب��ح��م��الت 
التحريض التي تقوم بها 
ل��ج��زي��رة  وا قناتا سهيل 
)س��ه��ي��ل دع���ت إلغ���الق 
مدارسنا( )الجزيرة خطر 

داهم فابتعدوا عنها(.
ك��م��ا رف��ع��ت ش��ع��ارات 
من قبل نساء مشاركات 
ف���ي ال��م��س��ي��رة ن���ددت 
باالنتهاكات التي تتعرض 

ل��ه��ا ال��ط��ف��ول��ة م��ن قبل 
أح���زاب اللقاء المشترك 
والتي زجت باألطفال في 
تها  ما واعتصا تها  مسيرا
تحت مشروع “شهيد” ومن 
ابرز العبارات التي رفعت 
تنديدًا باستغالل الطفولة 
)حماية حقوق األطفال.. 
األفضل(  المستقبل  هو 
)الطفولة ف��رح وأم���ل .. 
ومستقبل واع����د( )م��ن 
اجلنا.. من اجل مستقبلنا.. 
تحاوروا وال تتقاتلوا( )ولدنا 
لنعيش.. ال لننتحر( ) نريد 
أقالمًا ال نريد أكفانًا( ) ال 
تقتلوا براءتنا .. بحقدكم 

على الوطن(.
ه��ذا وك��ان رج��ال األمن 
قد وقفوا في وجه بالطجة 

حاولوا  لذين  ا المشترك 
التعرض واالع��ت��داء على 
مسيرة الشرعية في تقاطع 

شارع الحروي والهريش .
جدير بالذكر ان مدينة 
تعز شهدت خ��الل األي��ام 
الماضية حركة تضامنية 
قوية مع الرئيس بعد أن 
حاولت المعارضة التهويل 
من وجودها في المحافظة 
ح��ي��ث ت����ردد االن��اش��ي��د 
الوطنية واألغاني الخاصة 
المؤيدة للمؤتمر وفخامة 
الرئيس كما أن هناك إقبااًل 
صور  ء  قتنا ا على  ًا  كبير
الرئيس من كافة شرائح 
المجتمع تعبيرًا منهم عن 

وفائهم له.

إب - حميد الظاهري

احتشد م��ئ��ات اآلالف م��ن مختلف 
مديريات محافظة إب الى ساحة الميدان 
الرياضي للمشاركة في صالة »جمعة 
االخاء« ومن ثم تدفقوا في نهر بشري 
حاشد جاب ش��وارع المدينة تأييدًا للشرعية 
الدستورية والوقوف صفًا واح��دًا خلف القيادة 
السياسية ممثلة لفخامة االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية.. ورفع المتظاهرون من ابناء 
إب شعارات تندد بأعمال الفوضى والتخريب 
والتي تقوم بها اح��زاب اللقاء المشترك كما 
رفعوا صورًا لفخامة االخ رئيس الجمهورية.. 
وأكد المتظاهرون في مسيرتهم الوقوف الى 
جانب الشرعية الدستورية والدفاع عن الوحدة 
22 من مايو  الوطنية ومكتسبات يمن ال������
معاهدين فخامة الرئيس بأنهم سيفتدون 
الوطن بدمائهم وأرواحهم وأموالهم والحفاظ 

على أمنه واستقراره.
كما دعا أبناء إب في مسرتهم كل ابناء يمن 

االيمان والحكمة ال��ى االلتفاف خلف القائد 
ال��وح��دوي فخامة رئيس الجمهورية وعدم 
االنجرار وراء من يريدون تدمير الوطن من خالل 

إثارة الفوضى والتخريب وبث ثقافة الكراهية.
من جهة ثانية دعا ابناء إب في بيان صادر 
عن اللقاء الموسع االربعاء الماضي الى مواصلة 
هذه المواقف التي من شأنها تعريف الخارجين 
على النظام والقانون والفوضويين بقيمتهم 

الحقيقية.
ودان��وا كافة األفعال االجرامية التي يذهب 
ضحيتها االبرياء من ابناء الوطن المغرر بهم من 
قبل احزاب اللقاء المشترك وافتعالهم ألحداث 

الفوضى والعنف.
كما دعوا احزاب المشترك وكل العقالء والقوى 
الفاعلة الشبابية وغيرها الى االستجابة الفاعلة 
لمبادرات ودعوات رئيس الجمهورية المتكررة 
التي من شأنها تجنيب الوطن مزالق الصراعات 
االهلية ونار الفتنة واالقتتال بين أبناء الوطن 
الواحد، وعبروا عن رفضهم زج المشترك بطالب 
المدارس واالطفال في مسيراتهم الفوضوية 

والصراع السياسي.

النائب حسن جيد
يؤكد تمسكه بالمؤتمر

نفى عضو مجلس النواب ممثل الدائرة 
132بمدينة رداع رجل األعمال األخ حسن 
عبده جيد، ما نشرته صحيفة الصحوة الناطقة 
باسم حزب االصالح عن استقالته من المؤتمر الشعبي 
العام وانضمامه إلى ما سمي بكتلة األحرار.. وقال إن 
ما نشرته تلك الصحيفة كذب وبهتان وافتراء ليس له 
أساس من الصحة، مؤكدًا تمسكه بالمؤتمر الشعبي 
العام كتنظيم رائد مشهود له بالوطنية وتغليب 
مصلحة الشعب اليمني على أية مصالح حزبية ضيقة.

وقال النائب جيد: نحن مع الشرعية الدستورية ومع 
أمن واستقرار الوطن ووحدته وثوابته، واليمكن لنا 
بأي حال من األحوال أن نقف في صف دعاة الفتنة 

ومعاول الهدم ومثيري الفوضى والعنف والتخريب.

آل الغزالي 
بإب  يتعهدون 

بحماية الشرعية 

البيضاء على قلب رجل واحد مع الشرعية الدستورية
في مسيرة حاشدة أبناء إب يتعهدون 

بافتداء الوطن بأرواحهم

العواضي: جمعة اإلخاء رسالة وطنية 
قوية تؤكد رفض الشعب للفوضى

أبنـاء تعــــز يجـــددون العهــد للقــائد


