
 دعا فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
أبناء الوطن إلى االصطفاف لمواجهة التحديات التي يواجهها اليمن، وأكد أن جماهير 
الشعب والمؤسسة األمنية والعسكرية لن يبقوا مكتوفي األيدي وسيردون على من 

يمارسون أعمال التخريب واالعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
وقال فخامته في كلمة له- الجمعة- أمام الحشود الماليينية التي أدت صالة جمعة » الوحدة« في 
ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.. »إننا ندعو كل أبناء الوطن إلى االصطفاف الوطني لمواجهة 
كل أنواع التحديات االقتصادية والسياسية جراء األعمال التخريبية التي تمارسها عناصر تابعة 

ألحزاب اللقاء المشترك من قطاعي الطرق وقاتلي النفس المحرمة ». 
واستطرد فخامة رئيس الجمهورية قائاًل »: نقول للقاء المشترك وحلفائه كفاكم لعبًا بالنار.. 
مالم فإن جماهير شعبنا في كل القرى والعزل واألحياء والى جانبهم المؤسسة األمنية والعسكرية 
البطلة سيكون مضطرين إلى أن ال يبقوا مكتوفي األيدي وسيردون بالرد الشافي على من 
يمارسون أعمال التخريب واالعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة والتي كان 
آخرها ما حدث يوم األربعاء من قتل للنفس المحرمة أثناء محاولة عناصر تخريبية للمشترك اقتحام 
مبنيي مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء وما سبقها في األسابيع الماضية من اعتداء على المعتصمين 
من الشباب في مدينة الثورة الرياضية«.واستنكر فخامة الرئيس بشدة هذه األعمال التخريبية 
.. وقال :«الدفع بعناصر المشترك القتحام المؤسسات العامة عمل تخريبي ال يمكن التغاضي 
عنه.. فما بنيناه خالل 32 عامًا يتم تخريبه في ثالثة أشهر من قبل عناصر التخريب التي تريد أن 
تتربع على كراسي السلطة لتذبح شعبنا اليمني وتقطع األلسنة وتقطع الرؤوس وتقطع الطرق ». 
وتابع قائاًل: »كفاكم لعبًا بالنار.. كفاكم لعبًا بالنار يا لقاء مشترك.. ومن وراءكم من العناصر 

الخارجة على النظام والقانون«.. مشددًا أن شعبنا سيضطر إلى حماية مؤسساته ومدنه وقراه 
ومساكنه بكل ما ُأوتي من قوة. 

ومضى قائاًل: »سنواجه التحدي بالتحدي.. ومن يريد السلطة فعليه أن يتجه إلى صناديق االقتراع 
.. وليس إلى قتل النفس المحرمة أو قطع الطريق لمنع مرور قاطرات الغاز والنفط من مأرب فهذه 
موارد مِْلك للشعب وليس مِْلك حزب المؤتمر وال مِْلك أحزاب التحالف وإنما ثروة للشعب ومِْلك 
للشعب ومن عائداتها يأكل الشعب ويشرب فمنها تُصرف مرتبات الموظفين وتمول مشاريع 
التنمية«..وجدد فخامة الرئيس دعوته لقادة المشترك بأن يكفوا عن اللعب بالنار وينأوا بأحزابهم 

عن أعمال التخريب والفوضى والعنف . 
كما جدد دعوته لتلك األحزاب إلى تحكيم العقل والمنطق والعودة إلى الحوار البناء وتحت أية 
مظلة وفي أي مكان.. وحيا فخامته جماهير الشعب اليمني رجااًل ونساء في كل المحافظات على 

مواقفهم الوطنية المشرفة وتمسكهم بالشرعية الدستورية . 
وقال فخامة الرئيس: »يهل علينا في هذا الشهر العيد الوطني الحادي والعشرين للوحدة 
اليمنية المباركة الـ22 من مايو.. فتهانينا لشعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الوطنية 
الغالية.. ونجدد شكرنا لهم على هذه المشاعر الفياضة وعلى هذا الحماس المنقطع النظير 

والتفافهم حول الشرعية الدستورية ».
وحيا فخامته في ختام كلمته الحشود الماليينية من المواطنين الذين تحملوا عناء السفر من 
مناطقهم للحضور إلى صنعاء لتأكيد تمسكهم بالشرعية الدستورية ورفضهم للفوضى والعنف 

والتخريب والفتن.
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بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيني.. وبالديمقراطية تجسدت 
حقيقة املشاركة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه

العيد الوطني
 الـ21

 للجمهورية اليمنية 

الرئيس: نحذر املشرتك من اللعب  بـــــــــالنار.. وسنواجه التحدي بالتحدي
     في جمعــة »الوحـــدة«

المقدشي: ندعو الشباب
للعودة إلى جادة الصواب

ألقيت كلمة  كما 
ت  لشخصيا ا ع��ن 
االجتماعية ألقاها 
محمد المقدشي, أكد فيها 
تمسك الغالبية الساحقة من 
جماهير الشعب بالشرعية 
الدستورية بقيادة فخامة 
األخ علي ع��ب��داهلل صالح 
رئيس الجمهورية ووقوفها 
الثابت والمبدئي والوفي 
الذي لن يتزحزح قيد أنملة 

للدفاع عن مكتسبات الوطن ومواجهة كل من تسول 
له نفسه العبث بأمن واستقرار هذا الوطن والمساس 

بثوابته ووحدته.
ودعا المقدشي الشباب في ساحات االعتصام إلى 

العودة إلى جادة الصواب واتخاذ 
الحوار منهجا وأسلوبا لتحقيق 
مطالبهم وع��دم االنجرار وراء 
ال��دع��وات الهدامة والشعارات 
الزائفة التي يصوغها المتاجرون 
باألوطان الذين جعلوهم مطية 
للوصول إل��ى م��آرب��ه��م.ودع��ا 
المشائخ والقبائل التي يهمها 
لى  إ ليمن  ا مستقبل  و ضر  حا
االضطالع بدورها البناء والقيام 
بواجبها الوطني وعدم السماح 
للمندسين للدخول في أوساطهم بقصد إثارة البلبلة 
وقطع الطرقات ومنع الوصول المشتقات النفطية 
من غ��از وبترول ودي��زل, وان يحصنوا أنفسهم 
ضد الحرب النفسية الخبيثة التي باتت مكشوفة 

ومفضوحة من قبل أبواق اإلعالم المضللة.

وكانت ميادين وشوارع وأحياء أمانة العاصمة صنعاء اكتظت 
بحشود هائلة من ماليين المواطنين الذين توافدوا من مختلف 
محافظات الجمهورية لتأدية صالة جمعة » الوحدة » والمشاركة 
في المسيرات الماليينية التي أعقبت صالة جمعة » الوحدة » في 
ساحة ميدان السبعين والشوارع واألحياء المحيطة به, لتأكيد موقف 
جماهير الشعب المتمسك بالشرعية الدستورية والديمقراطية 
والرافض ألية محاوالت لالنقالب عليها.ورفع المشاركون في 
المهرجان المالييني الحاشد علم الجمهورية اليمنية وصور فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، ورددوا الهتافات المستنكرة لمختلف الدعوات الساعية للسير 

بالوطن نحو الفوضى والعنف والفتن.
ورفع المشاركون الفتات كتب عليها شعارات تقول » نعم للحوار 
.. نعم للتنمية واألمن واالستقرار ..ال للتخريب.. ال للفوضى .. ال 


