
وفي المهرجان وجه األخ المناضل عبدربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام كلمة بالمناسبة، ألقاها األمين 

العام المساعد الدكتور احمد عبيد بن دغر جاء فيها:
 بداية أحييكم وأرح��ب بكم 

في هذه المناسبة الطيبة، 
والغالية على قلوبنا، وأعني 
بها الذكرى الثالثة والثالثين 
النتخاب فخامة األخ الرئيس 
علي عبداهلل صالح رئيسًا 
للجمهورية.. وهي مناسبة 
كان يمكن لها أن تتشابه مع 
غيرها من مناسبات أخرى 
عرفها الشعب اليمني.. إاّل 
أنها تختلف عنها جميعًا، في 
المعنى، واالنجاز، والعظمة.. 
بهذه  نحتفل  نحن  ل��ه��ذا 
يومًا  باعتبارها  المناسبة 
تاريخيًا في حياتنا، مكتوبًا 
بماء الذهب، ومحفورًا بروح 

العظمة..
باسمكم جميعًا  وق���ال: 
أحيي فخامة األخ الرئيس 
علي عبداهلل صالح تحية 
صادقة، مملوءة بكل معاني 
ال��ود واالح��ت��رام والتقدير 
واالعتزاز بشخصه الكريم.. 
ق��ائ��دًا، وم��وح��دًا، وبانيًا، 

وإنسانًا عظيمًا.. تحية له في حضوره الذي نتطلع 
إليه أو في غيابه الذي نحفظه له ونحميه بما نملك 

من غاٍل ونفيس.
وأضاف: لقد حملت األقدار علي عبداهلل صالح الى 
سدة الحكم في ظروف أقل ما يمكن وصفها بالخطرة.. 
ظروف كادت الصراعات الداخلية والشطرية أن تقوض 
أمن اليمن وتطيح بآماله في الحرية والديمقراطية 
والتقدم.. لم يخش علي عبداهلل صالح على حياته، 
وقد عاش بنفسه وقتًا ُأطيح فيه بثالثة رؤساء قبل 
انتخابه رئيسًا للبالد.. في مشاهد دموية كان يمكن 
تفاديها لو أن صوت العقل والحكمة تغلب على قادة 
األمس الذين تسنموا القيادة قبله.. لكن تناقضات 
الداخل، وصراعات الخارج، المعروفة بفترة الحرب 
الباردة، ومحاولة القطبين السيطرة على العالم.. 

حالت دون ذلك..

مواقف بطولية
وقال األخ عبدربه منصور هادي: لقد تمتع  فخامة 
األخ الرئيس علي عبداهلل صالح -دومًا- باحترام كل 
األطراف التي شكلت واقع اليمن السياسي آنذاك، 
والتي رأت فيه منقذًا، فهو صاحب الكلمة العليا في 
الجيش.. فمن بين قادة الجيش كان علي عبداهلل 
صالح الوحيد المؤهل ال��ذي قبل به ق��ادة األلوية 
زعيمًا ورئيسًا.. مشيرًا إلى ما عرف عنه من مواقف 

بطولية  في مقتبل عمره، وفي أثناء 
خدمته العسكرية حيث دافع بثبات 
ويقين ث��وري ع��ن ث��ورة السادس 
الخالدة..  والعشرين من سبتمبر 
وفي فترات نضاله الوطني تكونت 
قناعاته السياسية الوطنية والقومية 
واالنسانية، وفي خطابه التاريخي 
في 18 يوليو 1978م أمام مجلس 
ح��دد بوضوح  التأسيسي  الشعب 
أولوياته، في الحفاظ على مبادئ 
الشعب  اليمنية، ومكاسب  الثورة 

اليمني.
لقد أخرجت الثورة اليمن من ظالم 

العصور الوسطى، ومازال الصراع يجري حول تحقيق 
أهدافها، والمسيرة الوطنية تؤكد أن ما حدث في 26 
سبتمبر و14 أكتوبر كان واليزال الحدث األكثر أهمية 
في حينه في تاريخ البالد.. والذي لواله لما تحققت 
الوحدة اليمنية -ثورة الثورات.. وأعظم االنجازات، 
والتي يعود لرئيسنا فضل تحقيقها بعد اهلل سبحانه 

وتعالى.
وأوضح نائب الرئيس إلى أن فخامة الرئيس كان 
يدرك واقع البالد، فكانت برامجه االقتصادية، وسيلة 
للنهوض االقتصادي والتنمية وتحسين المستوى 
المعيشي للشعب الذي وهبه كل حياته.. مبينًا أنه 
لم يكن تقليديًا في تفكيره، كما كان متقدمًا على 
زمالئه في كونه أراد تحقيق التنمية في ظل دولة 
يمنية حديثة، يحظى فيها االنسان اليمني باالهتمام 
واالحترام، ويحكم قانونها قواعد الحرية، والعدالة، 

والمساواة.

وقال األخ المناضل 
عبدربه منصور هادي 
في كلمته: لقد انتقل 
األخ الرئيس بالبالد 
م��ن ح��ال��ة الفوضى 
واالضطراب والحروب 
األهلية والصراعات 
لة  حا ل���ى  ا لقبلية  ا
االس���ت���ق���رار ال���ذي 
للتنمية  بة  بوا مثل 
والنهوض االقتصادي 
وفي مختلف المجاالت 
األخ����������رى.. ك��م��ا 
أعطى لليمن مكانة 
 ، ئ��م��ًا دا استحقتها 

فهي السعيدة وأرض الحضارات، ومنبع الثقافات، 
وقبلة العرب وأصلهم.

حماية للوحدة
وأضاف: إن أعظم انجازاته التي ميزته عن زعماء 
عصره هو تحقيق وحدة الوطن اليمني.. ذلك الحلم 
ال��ذي راود األح��رار، والمناضلين وال��ث��وار، وشاءت 
األقدار أن يتحقق على يد هذا الزعيم الخالد علي 
عبداهلل صالح.. نعم كان يوم ميالد الدولة اليمنية 
الموحدة يومًا تاريخيًا مميزًا في حياة اليمنيين 
أعيد  والمسلمين.. ففيه  والعرب 
للوطن المنكوب بالتجزئة كرامته، 
ليمني  ا الشعب  لزعيم  ا منح  لقد 
ضوءًا في نهاية النفق وأماًل جديدًا 
في حياة أفضل.. ولعله أدرك، وكل 
المناضلين ال��ش��رف��اء أن الوحدة 
ستبقى انجازًا ومشروعًا مستهدفًا إن 
لم تحمها االرادة الوطنية المعبر عنها 
في الديمقراطية، وصندوق االقتراع.. 
فكانت اليمن أنموذجًا لتطور الحريات 
العامة وحقوق االنسان يحتذى به في 

بلدان الديمقراطيات الناشئة.
واستطرد األخ عبدربه منصور 
هادي نائب الرئىس قائاًل: هذا هو علي عبداهلل صالح 
الذي نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والثالثين النتخابه 
رئيسًا للبالد.. ولعله من المصادفات المؤسفة أن تأتي 
هذه الذكرى, وزعيم البالد يرقد متأثرًا بإصابات خطرة 
إثر حادث غاشم غادر، ومؤامرة دنيئة ارتكبتها أيادٍ 
آثمة ومجرمة.. ولكن عناية الباري أبت إال أن تخيب 
آمال المتآمرين والحاقدين وتصون القائد، وتحمي 
الوطن.. ودعا أجهزة التحري والتحقيق للكشف عن 
الجناة ليعرف الشعب حقيقة ما جرى في 3 يونيو في 
مسجد الرئاسة.. فالحدث جلل.. والهدف كان زعيم 
البالد ورمزها، والبد أن تُقال الحقيقة كما هي لينال 

المتآمرون المجرمون العقاب الذي يستحقون.
إلى ذلك أكد نائب الرئيس أن األزمة في بالدنا بلغت 
ذروتها، وبدت آثارها ثقيلة على الوطن والمواطن 
الذي يعاني األمرين في أمنه، واستقراره في حياته، 

ومتطلباته اليومية..

مشيرًا إلى أن االعتداء على حياة الناس قد بلغ مداه، 
وحان الوقت لكي ينتصر صوت العقل.. فاليمن في 
خطر وقد غدت الوحدة مهددة كما لم تكن مهددة 
في أي وقت مضى.. مؤكدًا أن الوطنيين والوحدويين 
هم الذين يُعوَّل عليهم اليوم للقيام بعملية إنقاذ 
حقيقية، بعد أن عشنا شهورًا نجرب العبث ونلوك 
الشعارات الجوفاء، ونقتدي بآخرين اختلفت ظروفهم 

عن ظروفنا وواقعنا عن واقعهم..
إننا نعول كثيرًا على األص��وات الشابة المناضلة 
الوحدوية في هذا الصراع حتى ال يسرق أحد منهم 
حلمهم في حياة أفضل.. واألفضل لهم وللمجتمع ال 
يتحقق إال في ظل الوحدة والديمقراطية، واحترام 
اآلخ��ر، والقبول بالعيش المشترك على األرض 

الطاهرة..

حوار وطني
وجدد األخ المناضل عبدربه منصور هادي التأكيد 
بالقول: إننا في المؤتمر الشعبي العام ندعو اخواننا 
في المشترك، التخلي عن روح العداء لآلخرين، 
والتحلي بروح ديمقراطية متسامحة في التعامل 
مع األزمة.. كما ندعوهم لحوار وطني شامل، يخرج 
البالد من أزمتها التي استحكمت.. حوار يضع حدًا لنزق 
المنافقين وعداء المتآمرين.. داعيًا إلى حوار يصون 
لليمن وحدتها، ويعيد الطمأنينة واالستقرار ألهلها 
ويؤسس لتوافق وطني نرضاه ألنفسنا جميعًا.. فإن 
لم يقبلوا بالحوار الذي ال مفر منه، فليقبلوا بالدعوة 
الى صندوق االقتراع وانتخابات حرة ونزيهة تحت 
رقابة دولية ومحلية.. باعتباره الحكم، وتعبيرًا حقيقيًا 
عن االرادة الوطنية، فالشعوب الحرة، لم تعرف طرقًا 
أفضل من ذلك، وما سواها محفوفة بالمخاطر.. الفتًا 
إلى أن مصير األوطان ال يجوز أن تتحكم به األهواء أو 
المصالح الضيقة واألنانية.. ومن يرد السلطة فعليه أن 
يدرك أنها محكومة بالدستور، وباإلرادة الجمعية ألبناء 
اليمن.. وجدد التأكيد على االلتزام بالمبادرة الخليجية 
كأرضية مشتركة لحل األزم��ة.. ويجب البحث في 
آلياتها التنفيذية ولنعالج بموضوعية مددها الزمنية 
التي تتطلب مراجعة، بعدما حدث في مسجد الرئاسة.. 
مبينًا أن االعتداء قد ترتب عليه أوضاع جديدة، وحقائق 
عدة.. ليس أقلها أن هناك متآمرين على اليمن أجرموا 
في حق الرئيس، وبغوا في حق الوطن.. الفتًا إلى أن أي 
تأخير في حل األزمة إنما يخدم أعداء الوطن.. ويهيّئ 

بيئة مناسبة أفضل 
لإلرهاب والقاعدة 
وه�����درًا ل��ل��م��وارد 
المادية والبشرية«.. 
ويفتح ال��ب��اب على 
يد  لمز عيه  ا مصر
م��ن االنقسامات.. 
أما التصعيد والجري 
خ��ل��ف األوه������ام، 
أو زي�������ادة ح���دة 
االح��ت��ق��ان��ات، فهي 
وسائل جربتموها، 
ولم تحصدوا منها 
غير الفشل والفشل 

الذريع..
وفي المهرجان الحاشد الذي حضره وزير الدولة أمين 
العاصمة عبدالرحمن االكوع وعدد من الوزراء وأعضاء 
مجلسي النواب والشورى والشخصيات االجتماعية، 
أكد وزير الشباب والرياضة عضو اللجنة العامة عارف 
الزوكا في كلمة ألقاها عن وزارة الشباب والرياضة 
وأمانة العاصمة، ان 17 يوليو عالمة فاصلة في 
تاريخنا المعاصر وسيظل يوما خالدًا في عقول شعبنا 

اليمني األبي الوفي الذي ال يقابل الوفاء إال بالوفاء. 
وأشار الزوكا إلى أن فخامة الرئيس علي عبداهلل 

صالح انتهج ال��ح��وار طريقًا لحل 
قيم  رس���ى  وأ ليمنيين  ا مشاكل 
الديمقراطية  التسامح ودع��ائ��م 
والتعددية وحقق الوحدة اليمنية.. 
الفتًا إلى ان الشباب حظوا في عهده 
باالهتمام والرعاية من خالل البرامج 
التأهيلية التي رفعت اسم اليمن عاليًا 
بين األمم إلى جانب أنه جعل للمرأة 
اليمنية مكانتها بجانب أخيها الرجل 
في المسؤوليات والمهمات وبناء قوات 
مسلحة وأمنية قوية وصلبة تتحطم 

عليها كل المؤامرات. 
المرأة وعظمة المناسبة

كما ألقيت في المهرجان كلمة عن 
القطاع النسوي في أمانة العاصمة ألقتها فاطمة 
الخطري عضو اللجنة العامة أشارت فيها إلى أنها 
مناسبة عظيمة نتوقف عندها لمراجعة سجل حافل 
باالنجازات المتفردة ونستلهم فيها حكمة القائد 
والمعلم الذي علمنا كيف نتسامح وال نحقد ونعمل 

من أجل الوطن ونسمو فوق الصغائر. 
ولفتت إلى ان من سيخلد هذه المناسبة هي المرأة 
اليمنية التي دخلت إلى المستقبل من بوابة ال�17 من 
يوليو عام 1978م ووجدت الرعاية الكاملة من القائد 
العظيم الذي وفر لها كل متطلبات الحياة الكريمة 
وأعاد إليها ثقتها بنفسها بعد ان ظلت عقودًا طويلة 
مهملة في زوايا النسيان تعاني الجهل والتخلف والفقر 
والمرض وتمارس ضدها بعض االنتهاكات لحقوقها 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 
وألقى الشاب معاذ مهيوب كلمة عن الشباب أكد فيها 
ان 17 من يوليو 78م مثل فجرًا جديدًا للشعب اليمني 

انتقل فيه من عهد المؤامرات واالنقالبات إلى عهد 
الديمقراطية والشورى والعدل والمساواة االجتماعية 

اآلمنة..
تخلل المهرجان الحاشد عدد من القصائد الشعرية 
المعبرة عن المناسبة ، إلى 
جانب أوب��ري��ت بعنوان 
)وف���اء الشباب للقائد( 
قدمه عدد من الزهرات 

واألشبال والشباب.

احتفال عدن
وش��ه��دت ال��ع��دي��د من 
مهرجانات  المحافظات 
مماثلة.. ففي محافظة 
عدن أقيم الحفل الفني 
والخطابي الذي نظمته 
المحلية وفرع  السلطة 
المؤتمر الشعبي العام 
وجامعة عدن »تحت شعار 
السابع عشر من يوليو 
هو بدء انطالقة الدولة 
طية  ا يمقر لد ا نية  لمد ا
ال��ج��دي��دة ف��ي اليمن« 
ب��ح��ض��ور وزي���ر ال��دول��ة 
لشؤون مجلسي النواب 
وال��ش��ورى أحمد محمد 
الكحالني ومحافظ أبين 
صالح الزوعري وعدد من 
المسؤولين وممثلي المنظمات المدنية وجمع غفير من 
المواطنين، ألقى وكيل محافظة عدن احمد سالم ربيع 
علي كلمة قال فيها: إننا نحتفل بذكرى تولي فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام مقاليد الحكم.. وهي مناسبة 
عظيمة تحمل الكثير والكثير لكل يمني وفيها دالالت 
واضحة للتنمية والنهضة التي عاشتها وتعيشها بالدنا 

في ظل قيادته الحكيمة . 
وأض��اف لقد تحقق في ظل هذه القيادة الوحدة 
المباركة وحدة األرض والشعب وحدة كل اليمنيين 
وتحققت التنمية البشرية التي شهد لها العالم اجمع 
عند تأكيده على الخبرات العملية والعلمية التي يتمتع 
به اليمنيون بفضل مخرجات التعليم األكاديمي 
والفني بفعل حرص فخامته على إنشائها والتوسع 

فيها.
ونوه وكيل محافظة عدن إلى أن فخامة الرئيس 
استطاع خالل فترة حكمه ان يثبت الكثير من الحقوق 
اإلنسانية واالجتماعية وان المرأة اليمنية أصبحت 
وزيرة وسفيرة وعضوة مجلس نواب ووكيلة وقاضية 
ومديرة وتحظى بمشاركة واسعة في الحياة السياسية 
.. الفتًا إلى ان هذا جاء إلدراك فخامة الرئيس بدور 

وأهمية المرأة في الحياة السياسية..
من جانبه أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
الدكتور/ مهدي عبدالسالم في كلمته أن الشعب 
بمناسبتين  ليوم  ا يحتفل  ليمني  ا
عظيمتين.. األول��ى تتمثل بشفاء 
وتعافي فخامة الرئيس القائد/ علي 
الجمهورية  عبداهلل صالح رئيس 
رئيس المؤتمر الشعبي العام والثانية 
االحتفاء بالذكرى الثالثة والثالثين 

لتوليه مقاليد الحكم في اليمن.
وقال ان اطاللته المشرقة أضاءت 
وطن الحكمة وأزاحت الحزن والغمة 
وسبرت أغ��وار ارق القلوب والين 
االفئدة في غرة شهر رجب الحرام - 
الثالث من يونيو � ذلك اليوم الحزين 
ال��ذي شهد فيه جامع دار الرئاسة 
جريمة بشعة لم تعرف الشعوب وال��دول مثيال لها 
في التاريخ المعاصر .. مشيرا الى ان حادثة جامع 
دار الرئاسة اإلجرامية التي استهدفت اغتيال فخامة 
الرئيس وكبار قادة الدولة تجازوت ببشاعتها كافة 

جرائم الخوارج والتتار والفاشيين والصهاينة. 
واستطرد قائال اننا واذ نحتفل بهاتين المناسبتين 
العظيمتين فاننا ومن خاللكم نود ان ننقل رسالتين 
الى كل من اخوتنا العقالء في المشترك نقول لهم 
ان العنف والتخريب امر اليستقيم مع ابسط مفاهيم 
وقيم الديمقراطية وان الحوار والديمقراطية وجهان 
لعملة واحدة ولقد جرب المغامرون في قيادة المشترك 
كافة وسائل التحايل والتخريب والتامر اال الحوار 
والقبول باالنتخابات معربًا عن أمله ان يكون لعقالء 
المشترك دور فاعل في هذا الظرف الحرج الن سالمة 
الوطن وخيره وتطوره اليقوم اال على اكتاف وجهود 

العقالء والطيبين والمخلصين.

االثنين : 18 / 7 / 2011م 
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نائبا مدير التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

�سكرتري التحرير

توفيق عثمان الشرعبي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

في احتفاالت خطابية وفنية بمناسبة الـ17 من يوليو :

هادي: الرئيس نقل اليمن من الفوضى إلى االستقرار

اليمن في عهد 
الرئيس أنموذج 
لتطور الحريات 
العامة وحقوق 

االنسان

على األجهزة المختصة 
سرعة الكشف عن  

الجناة ليعرف الشعب 
حقيقة ماجرى في 

مسجد »دار الرئاسة«

شهدت أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية أمس احتفاالت ومهرجانات خطابية وفنية بمناسبة الـ17 من يوليو ذكرى  
انتخاب فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام من قبل مجلس الشعب التأسيسي. 
ففي أمانة العاصمة أقيم بقاعة 22 مايو مهرجان كرنفالي وخطابي شارك فيه اآلالف من أبناء العاصمة صنعاء احتفاًء بهذه المناسبة . 

الزوكا: الشباب حظوا بكل 
الرعاية واالهتمام

الخطري: المرأة دخلت 
المستقبل من بوابة 

الـ17 من يوليو
فاطمة الخطريعارف الزوكا

عدد مكرس لمناسبة 
17 يوليو

الرئيس يزور عددًا من قيادات الدولة يف املستشفى العسكري السعودي.. بقية
وجميع العاملين في المستشفى العسكري بالرياض والخدمات الطبية العسكرية 

الراقية والتطبيب الجيد الذي يتلقاه المرضى في مستشفيات المملكة. 
وقد جدد فخامة األخ الرئيس الشكر والتقدير ألخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.. وصاحب 
السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية على الرعاية واالهتمام اللذين حظي بهما فخامته والمسؤولون 

الموجودون في مستشفيات المملكة بما يعكس عمق العالقة الحميمة والتاريخية 
التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين .. مثمنا في نفس الوقت الموقف األخوي 
والصادق للمملكة قيادة وحكومة وشعبا الداعم لوحدة وامن واستقرار اليمن، ووقوفها 
إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف واألحوال والمساهمات الفاعلة والكبيرة في 

المجال التنموي.
كما أجرى فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية من مقر إقامته 
بالمستشفى العسكري بالرياض اتصاالت هاتفية بكل من رئيس مجلس النواب يحيى 

الراعي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع واألمن وزير اإلدارة المحلية الدكتور 
رشاد العليمي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابوراس ونائب 
رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة العامة ياسر أحمد العواضي 
ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية عبده بورجي 
عضو اللجنة العامة، واألمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية خالد األرحبي ، وبقية 
المصابين الذين يتلقون العالج في المستشفيات السعودية، وذلك لالطمئنان على 

صحتهم، سائال المولى عز وجل أن يمن عليهم جميعًا بالشفاء العاجل. 


