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ال مناص أمام كل الشعوب لتصل الى أحالمها وطموحاتها دون التمسك
علي عبداهلل صالح
بمبادئ الحرية والديمقراطية واالحتكام إلرادة الشعب واختياراته
رئيس الجمهورية

االثنين 2011 / 9 / 19 :م
الموافق  / 21:شوال 1432 /هـ
العدد)1572( :

في جمعة «رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه»

اليمنيون يحيون انتصارات الجيش ويحذرون المشترك من التصعيد
اكتظت ال��س��اح��ات وال��م��ي��ادي��ن العامة
بالماليين من أبناء الشعب اليمني العظيم
في جمعة «رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه» معبرين عن االعتزاز والفخر بصناع النصر
وحماة وحدة الوطن وأمنه واستقراره الصادقين
في والئهم هلل ولرسوله ولولي األمر مؤكدين أن
الجماهير اليمنية بكافة أطيافها وتوجهاتها تعاهد
اهلل بأنها ستكون حصنًا منيعًا ودرعًا واقيًا لحماية
أمن واستقرار الوطن .
فبعد أن أدى ماليين اليمنيين صالة الجمعة في
الساحات والميادين بعموم المحافظات توجهوا في
مهرجانات ومسيرات حاشدة ،مؤكدين وقوفهم
المطلق إلى جانب الشرعية الدستورية والقيادة
السياسية ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام،
غال ونفيس من كل المؤامرات
وحمايتها بكل ٍ
والدسائس التي يقودها العمالء واإلرهابيون.
ونددت الحشود الماليينية بتلك المواقف الخائنة
المعادية للشعب والوطن ولألمن واالستقرار
من ناكثي العهود والمارقين على القيم الدينية
والوطنية والمثل األخالقية ..معبرين عن االعتزاز
والتقدير لكل أبناء الوطن الملتزمين ب��أداء
الواجبات الدينية والمسؤوليات الوطنية في كل
األحوال والظروف والثابتين على عهدهم ووالئهم
والصامدين في مواقع البذل والتضحية والفداء
لتبقى راية الشرعية الدستورية مرفرفة في كل
ربوع الوطن اليمني رغم كل أعمال التآمر والعدوان.
ورددت الماليين هتافات أكدت أن أبناء الشعب
رجا ً
ال ونسا ًء وشبابًا وموظفين ومعلمين وأطباء
وطالبًا وطالبات ومزارعين وعما ً
ال ونقابيين
ومهنيين وحرفيين وسياسيين وقياديين ورجال
األم��ن البواسل كل في موقعه بأنهم جميعًا
صادقون في حبهم ووالئهم لوطنهم وأنهم
جميعا رجال للبناء وليسوا رجاال للهدم ,وبأنهم
جميعًا رجال في حقن الدماء وليسوا رجاال في
إراقة الدماء ,وأنهم رجال يرفضون خيانة الوطن
والتآمر عليه ويرفضون كل الممارسات واألعمال
السيئة الدخيلة على مجتمعنا وأخالقنا وقيمنا
وعاداتنا وتقاليدنا..

الشيخ مجيديع:

الشعب يرفض مصادرة حقه
وسيتصدى لالنقالبيين
وص��در ع��ن المشاركين
في المسيرة المليونية
الحاشدة بأمانة العاصمة
ب��ي��ان ت�لاه عضو اللجنة العامة
للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام عبداهلل
مجيديع جدد فيه تمسك الجماهير
اليمنية بالشرعية الدستورية والخيار
الديمقراطي للخروج من األزمة التي
تمثل عظمة خيارات أبناء الشعب
وتطلعاته والتي عبر عنها أبناء
الشعب من خالل صناديق االقتراع
وذلك انطالقاً من المسؤولية الوطنية
والدينية التي تحتم على الجميع
الوقوف واالصطفاف في مواجهة كافة
التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن والهادفة إلى
النيل منه ومن سيادته وأمنه واستقراره والزج به
في دائرة الصراع والتطاحن.
وجدد البيان إدانة الجماهير اليمنية واستنكارها
لكافة أعمال التخريب التي تقوم بها العناصر
االنقالبية التي طالت كل شيء في حياة المواطن
وعرضت مصالحه للخطر ،وهي ممارسة ال يمكن
لشعبنا أن ينظر إليها إال كواحدة من سيناريوهات
التآمر التي تستهدف الشعب استجابة أله��داف
شيطانية وأن محاولة مصادرة حق الشعب وفرض
الوصاية عليه وعلى إرادته الحرة سيتم مواجهتها
بمزيد من االصطفاف والتوحد حتى يتخلص شعبنا
ووطننا منها.
كما جدد البيان وقوف كافة أبناء الشعب اليمني
وتأييدهم للموقف الوطني الثابت والمبدئي للقيادة
السياسية بزعامة فخامة األخ علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية في تعاطيه المسئول مع األزمة
الراهنة التي يعاني منها الوطن وحرصه على
تجاوزها باألسلوب السلمي والديمقراطي والحوار
المسئول المعبر عن روح اليمن الديمقراطي
الموحد والنابذ لكل أساليب العنف واالعتداء على
المصالح العامة والخاصة التي يحاول االنقالبيون
العودة من خاللها إلى عهود الظالم والتخلف.
وثمن الخطوة التاريخية لفخامة األخ علي
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في تفويضه
لنائبه المناضل عبدربه منصور هادي إلجراء
حوار مع أحزاب المشترك حول اآللية التنفيذية
للمبادرة الخليجية ..معتبراً أن هذه الخطوة

تعد دلي ً
ال على مصداقية فخامة
الرئيس وان��ت��ص��اره للشعب
والوطن وحرصه على تجنيب
اليمن براثن التشتت والتمزق
واالنقسام.
وأشار البيان إلى أن الجماهير
اليمنية ت��أم��ل م��ن أح���زاب
ا لمشتر ك ا ن تتعا مل هي
األخرى مع الخطوة التاريخية
بدرجة عالية من المسئولية
ال��وط��ن��ي��ة ،خ��اص��ة وأن��ه��ا قد
جعلت الجميع يقفون أم��ام
مفترق طرق إما السير باتجاه
المستقبل األفضل لشعبنا أو
السير باتجاه المجهول.
كما أكد رفض الجماهير القاطع لكافة محاوالت
النيل من المؤسسة العسكرية من قبل العناصر
اإلرهابية ومليشيات اإلص�لاح ..وأضاف :نؤكد
وقوفنا إل��ى جانب ه��ذه المؤسسة الوطنية
الضامنة للوطن أمنه واستقراره وإلرادة أبنائه
في الشرعية الدستورية ..مثمناً عالياً النجاحات
العظيمة التي حققها أبناء القوات المسلحة واألمن
في معركتهم الوطنية النبيلة ضد اإلرهاب وما
تحقق لهم بمحافظة أبين من نجاح كبير أغاض
كل الحاقدين على اليمن.

الكبسي :نفخر بانتصارات حماة
الوطن على اإلرهابيين
ف���ي���م���ا
أك������دت
ك��ل��م��ة
أح�����زاب ال��ت��ح��ال��ف
الوطني الديمقراطي
التي ألقاها محمد
ع��ب��داهلل الكبسي
على ضرورة االلتزام
بالثوابت الوطنية
المتمثلة بالدستور
والوحدة والجمهورية
والتعددية السياسية
وال��ت��داول السلمي
للسلطة.
وقال الكبسي« :إننا في هذا اليوم نؤيد ونبارك
خطوات المؤسستين العسكرية واألمنية الذين سطروا
بدمائهم الزكية النصر على اإلرهاب والقوى الظالمية
ما جعلنا نفتخر ونعتز بهاتين المؤسستين اللتين تعدا
ثمر حياة هذا الشعب وأنتم قدوة هذا الشعب برجاله
المخلصين عمقا استراتيجيا لهذه المؤسسات».
وأك��د على ال��م��واق��ف الثابتة للتحالف الوطني
الديمقراطي حول التعددية السياسية والحوار ومباركته
قرار رئيس الجمهورية الذي اتخذ من اجل الحوار ..
مثمنا كل الجهود التي بذلت من اجل الحوار وكذا كل
من دعم اليمن من اجل مكافحة اإلرهاب.

الشيخ جليدان:

المشترك يتحمل المسئولية عن
عدم تنفيذ تفويض الرئيس
وفي المهرجان الذي شهده
م��ي��دان السبعين بأمانة
العاصمة ألقى عضو اللجنة
الدائمة الشيخ محمود جليدان كلمة
عن المؤتمر الشعبي العام أكد فيها
أن حب اليمن ووحدته واستقراره فوق
كل اعتبار..مثمنا مواقف أبناء الشعب
اليمني في تغليب مصلحة الوطن على
كل الرغبات والمصالح الشخصية .
وأش���ار إل��ى األزم���ة التي افتعلتها
بعض األحزاب السياسية المتعطشة
للسلطة وبعض األشخاص والعناصر
التي لديها االستعداد للتلون بكل ألوان
الطيف واالنقالب على كافة القوانين
والدساتير واألعراف في سبيل مصالحها
الشخصية وما تخلل األزمة من اعتداءات وتآمرات ضد
الوطن ومقدراته وأبنائه الشرفاء الثابتين على المبادئ
من مختلف الفئات وتدمير واحتالل ونهب المنشآت
وقطع الطرق وصوال الى اإلضرار باالقتصاد الوطني .
وترحم الشيخ جليدان على أرواح الشهداء األبرار
الذين نالت منهم أيادي الغدر والخيانة وهم يدافعون
عن وحدته وأمنه واستقراره وشرعيته ومكتسباته من
مدنيين وعسكريين وفي مقدمتهم شهيد الوطن الكبير
األستاذ المناضل عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس
الشورى.
وت�����ق�����دم
ب��ال��ش��ك��ر
وال��ع��رف��ان
ألب�����ن�����اء
ال����ق����وات
ال��م��س��ل��ح��ة
واألم���������ن
ال��س��اه��ري��ن
على حما ية
امن واستقرار
ه���ذا ال��وط��ن
ال�����غ�����ال�����ي
وال��م��واط��ن��ي��ن
الشرفاء الذين
ي���ق���ف���ون إل���ى
جا نبهم س��و ا ء
في أبين أو أرحب

وغيرها لمواجهة اإلرهابيين
والمخربين والمتمردين المعتدين
على مكتسبات هذا الوطن.
وق��ال جليدان« :نقول ألولئك
المتشبثين باسم الدين اين أنتم
من قوله تعالى « يا أيها الذين
امنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول
وأولي األمر منكم وان تنازعتم
في شئ فردوه الى اهلل والرسول
إن كنتم تؤمنون ب��اهلل واليوم
اآلخر» .
وأض��اف « لقد انكشف أولئك
الذين كانوا ج��زءا من السلطة
س��واء في السلك العسكري أو
المدني وك��ان��وا يعملون على
تشويه السلطة وإعاقتها عن القيام بواجبها في خدمة
الشعب تنفيذا لسياسات وتوجيهات تنظيماتهم السرية
أو لمكاسب مادية دنيئة».
ودعا قيادة اللقاء المشترك إلى المضي قدما في
الحوار مع األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس
الجمهورية وحملهم المسؤولية الكاملة أمام اهلل وأمام
أبناء الشعب في حال تقاعسهم او تهربهم من الحوار..
مؤكداً مواقف أبناء الشعب اليمني الداعمة للشرعية
الدستورية التي تنطلق من الحرص المطلق على هذا
الوطن وأمنه واستقراره وكل مكاسبه .
وق���ال الشيخ ج��ل��ي��دان «ان ال��دس��ت��ور والنظام
الديمقراطي الذي ارتضاه الجميع بعد الوحدة المباركة
يعد العقد المنظم والكفيل لحقوق وواجبات جميع
ابناء الشعب وان فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح
يمثل الشرعية الدستورية من كافة الجوانب الدينية
والقانونية بموجب االنتخابات الرئاسية لعام 2006م
التي شهد الجميع على سالمتها ونزاهتها».
وطالب الدولة بكل مؤسساتها ومستوياتها القيام
بمسؤولياتها تجاه هذا الشعب والوطن والضرب بيد من
حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن ومدخرات
الشعب وسرعة تقديم جميع مرتكبي الجرائم إلى
العدالة ..الفتا إلى أن شعبنا اليمني العظيم يتطلع
بشوق وحب لعودة فخامة األخ الرئيس بأسرع وقت
ممكن ليحل األزمة..
وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة األخ علي
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية ونائبه عبدربه منصور
هادي في سبيل أمن وسالمة الوطن ورفعته.

