
ورفع المشاركون في المسيرات والمهرجانات شعارات عبرت عن إخالص أبناء الشعب لوطنهم 
وقيادتهم السياسية وتأييدهم للشرعية الدستورية. 

ورددت الجماهير هتافات أكدت مواقفها الثابتة في االلتزام بالقيم العقيدية والوطنية وبالمبادئ 
الدستورية في الدولة والمجتمع على حد سواء. 

وجدد المشاركون في المهرجانات وقوف الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني وحرصها 
ووفاءها للوطن والثورة والوحدة والشرعية الدستورية والقيادة السياسية ممثلة بالقائد الرمز 
فخامة األخ علي عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية الذي وضع اليمن في حدقتي عينيه وعمل 
ومعه كل الشرفاء والمخلصين من أجل إرساء دعائم األمن واالستقرار وتحقيق نهضة تنموية 

في مختلف المجاالت، وترجم فخامته حبه لليمن من خالل دعواته المتكررة للجلوس على طاولة 
الحوار وتجنيب البالد كل مكروه. 

كما جددت الجماهير  الدعوة للشباب اليمني المخلص للوطن إلى نبذ الكراهية والعصبية 
والتحزب األعمى مع قوى الشر الحاقدة على النجاح وصناع المنجزات والمكاسب الوطنية، 
وااللتفاف حول القيادة السياسية الشرعية لليمن لمواصلة العطاء والبناء والتنمية، واعمار ما 

دمره أعداء الوطن. 
ودع��وا مجددا أح��زاب اللقاء المشترك إلى احترام إرادة الشعب المؤيد للشرعية 

الدستورية.
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اليمنيون يسطرون أروع مـــــــالحـم الـــوالء الـوطنـي

متابعات

فـي جمعــة »حـــــــــب اليمن أواًل«..

النصيري: المؤتمر حمل المشروع 
الوطني للتغيير منذ زمن

ايمان النشيري:

الشعب كفيل باجتثاث 
المزايدين باسمه

وفي المهرجان الذي أقيم بميدان السعبين  
بالعاصمة صنعاء أكد أمين عام الجبهة 
الوطنية الديمقراطية ناصر بن ناصر النصيري في 
كلمة ألقاها عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي أن الماليين المحتشدة في كل 
جمعة بمختلف الميادين والساحات في المحافظات 
أظهرت حقيقة أن اليمن هو وطن القيم العظيمة 
والمبادئ السامية التي أرادت قوى المشروع االنقالبي 
خدشها وتشويهها كونها التؤمن بها وتحاول المتاجرة 

بها لتحقيق مآربها. 
وأش��ار النصيري إلى أن جمعة »حب اليمن أواًل« 
تحمل من عنوانها الكبير والعظيم التأكيد على وعي 
أبناء الشعب اليمني بانتمائهم ووالئهم للوطن في 
مواجهة ثقافة الزيف والتضليل ودع��اة العصبيات 
المختلفة التي ارتكزت عليها قوى تكتل المشترك  في 

تفجير وتصعيد األزمة الراهنة وارادت فرض مشاريعها المتصادمة 
مع مصلحة الشعب والوطن بالقوة فتصدى لها أبناء اليمن الشرفاء 

والمخلصون والصادقون بمنطق العقل والحكمة. 
وأوضح أن فشل المشروع االنقالبي تجلى وسقطت كل أوراقه عندما 
تم تشكيل المجلس االنقالبي الذي سرعان ما أعلن معظم من تم 

تأطيرهم في المجلس الخروج منه عقب إعالنه مباشرة. 
وأكد أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
ال���دي���م���ق���راط���ي 

سيظلون متمسكين بموقفهم المبدئي بضرورة استئناف الحوار بين 
كل األطراف لحل هذه األزمة في إطار الدستور والثوابت الوطنية.  
وقال أمين عام الجبهة الوطنية الديمقراطية« إن أبناء الشعب اليمني 
بعد أناتضح لهم أن التغيير ال يتحقق عبر وسائل العنف والتخريب 
والمشاريع االنقالبية غ��دوا يدركون خصوصية تحقيق التغيير 
المنشود في وطننا فيرفضون اإلقصاء ويتطلعون إلى إنهاء ما تبقى 
من فاعلية للقوى المعادية التي تتصدر تصعيد األزمة تحت شعار 

إسقاط النظام«. 
وأوضح أن الشعب اليمني يدرك أن المؤتمر الشعبي العام هو من 
حمل المشروع الوطني للتغيير وعمل جاهدا خالل السنوات الماضية 
لتحقيه من خالل إرساء أسس بناء المجتمع الجديد. الفتا إلى أن اليمن 

قطع شوطا كبيرا في بناء اليمن الديمقراطي النموذجي عبر 
االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. 

وجدد دعوة المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني 
ألحزاب اللقاء المشترك إلى الحوار حول آلية واضحة ومحددة لتنفيذ 

المبادرة الخليجية بما يضمن نجاحها وصون مكتسبات ومنجزات 
الوطن والثورة والجمهورية والوحدة. مبينا أن المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تتعامل بإيجابية مع 
بيان مجلس األمن الدولي حول األزمة الراهنة بدعوته جميع 
األطراف السياسية للحوار.  وأشاد النصيري بالدعوات المتكررة 
والمتواصلة لفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
وتفويض فخامته مؤخرا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
بالحوار مع اللقاء المشترك والتواصل مع وزراء مجلس التعاون 
الخليجي وسفراء دول االتحاد األوروبي وأمريكا حول آلية تنفيذ 
المبادرة الخليجية كأساس للتسوية السياسية لألزمة الراهنة 

وانتقال السلطة سلميا عبر االنتخابات. 
وجدد المطالبة بسرعة إعالن نتائج التحقيقات في االعتداء 
اإلرهابي الغادر الذي تعرض له فخامة رئيس الجمهورية 
وكبار قيادة الدولة في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو 
الماضي وتقديم كافة المتورطين والمنفذين إلى المحاكمة 
العلنية لتطبيق العدالة بحقهم. مثمنا جهود المملكة 
العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لما قدموه من 
رعاية وعناية طبية لفخامة األخ الرئيس وكبار قيادات 
الدولة والمصابين في الحادث. مشيدا بالجهود الوطنية 
الصادقة والمخلصة لألخ المناضل عبد ربه منصور هادي 
نائب رئيس الجمهورية التي تجلت فيها الحكمة اليمنية 

والرؤية الوطنية الصائبة.

ال���ى ذل��ك  
أك��������دت 
ك��ل��م��ة م��ن��ظ��م��ات 
المجتمع المدني التي 
القتها إيمان النشيري 
ان جمعة »حب اليمن 
م��دى  تعكس   » واًل أ
الحب الذي يكنه جميع 
ليمني  ا الشعب  بناء  أ
تهم  د قيا و طنهم  لو
ال��س��ي��اس��ي��ة وت��ؤك��د 
والءه����م هلل وال��وط��ن 
ل���ث���ورة وتمسكهم  وا
لدستورية  ا بالشرعية 

والتفافهم الى جانب قيادتهم السياسية 
في مواصلة البناء وتحقيق المزيد من 

المنجزات والمكاسب الوطنية.

وأش�����ارت ال��ن��ش��ي��ري 
الى إن الحشود الغفيرة 
ف��ي مختلف محافظات 
ف��ي جمعة  الجمهورية 
»حب اليمن أواًل« سطروا  
أروع م��الح��م ال����والء 
الوطني ونبذهم لكافة 
أعمال التخريب ومحاولة 
ج��ر ال��وط��ن ال��ى الفتن 
وال��ح��روب ..الف��ت��ة إلى 
التضحيات التي قدمها 
فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي 
العام في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار 
مختلف  في  الشاملة  ونهضته  الوطن 

مناحي الحياة.

وثمنت عاليا االهتمام والرعاية 
التي قدمتها حكومة المملكة 
لشقيقة  ا ية  د لسعو ا بية  لعر ا
لفخامة األخ رئيس الجمهورية 
وقيادات الدولة الذين طالتهم 
أيادي الغدر والخيانة أثناء أدائهم 
لصالة الجمعة بمسجد النهدين في 

دار الرئاسة.
وأش��ارت ال��ى ان ه��ذه الحشود 
الغفيرة لتجدد البيعة هلل ولولي 
األمر بأنها ستقف الى جانب أبناء 
القوات المسلحة والمخلصين من 
أبناء الوطن في الدفاع عن الثوابت 
طنية  لو ا ت  لمكتسبا ا و طنية  لو ا
وستقدم الغالي والنفيس في مواجهة 
كل من تسول له نفسه المساس بأمن 

واستقرار الوطن.

نطالب بسرعة إعالن 
نتائج التحقيقات 

بجريمة جامع الرئاسة
المشروع االنقالبي تجلى 

فشله بتشكيل مجلسه


