
اليوم يحتفل شعبنا اليمني بمباهج أفراح أعياد الثورة   
اليمنية االم ٢٦سبتمبر وهي مناسبة تعيدنا الى تلك 
االيام التي كان فيها اليمن يرزح تحت براثين نظام استبدادي 
كهنوتي يحكم بعقلية تعيش في مجاهيل أزمنة قد تجاوزها العالم 
منذ أمد بعيد، فكان تجسيداً للظلم والطغيان والقهر والفقر واألسوأ 
من هذا كله أنها اتخذت من التخلف والعزلة نهجاً  لها لتأبيد نظامها 
وحكمها على شعب عظيم صنع واحدة من أعظم الحضارات في 
التاريخ االنساني، فلم يكن لشعب كهذا أن يعيش خارج التاريخ، 
لهذا لم تتوقف حركة نضاله الوطني في سبيل الخالص ومن بين 
أوساطه انبثقت تلك الطليعة من الشباب منتسبي قواتنا المسلحة 
واألمن لتتصدر حركته الوطنية متحملةً على عاتقها مهمة إخراج 
الوطن من غياهيب تلك العهود بتفجيرهم ثورة الـ٢٦سبتمبر 
١٩٦٢م والذي احتفالنا هذا العام بعيدها الـ٤٩ يعني دخولها 
يوبيلها الذهبي الذي سنحتفل به في مثل هذا اليوم من العام 
القادم، وقد تجاوز الوطن اليمني محنة الفتنة وخرج من األزمة 
منتصراً على كافة التحديات التي انتصر عليها بالماضي القريب 
والبعيد وسينتصر عليها اليوم وغداً لتتواصل مسيرة االنجازات 

ومكاسب الثورة السبتمبرية الخالدة.
 إن ما يميز احتفاالتنا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة هذا العام 
هو عودة زعيم الوطن حادي مسيرة ثورته وصانع وحدته فخامة 
الرئيس علي عبداهللا صالح سليماً معافى بحفظ اهللا ورعايته للوطن 
بعد شفائه مما أصابه من جراء ذلك االعتداء االجرامي االرهابي 
الغادر الذي تعرض له ومن معه من كبار مسؤولي الدولة في 
جامع دار الرئاسة في أول جمعة في شهر رجب الحرام، وهذا تجلى 

في تلك الفرحة التي عمت قرى ومدن كافة المحافظات اليمنية، 
وهكذا تكون الفرحة فرحتين بالعيد الـ٤٩ للثورة اليمنية ٢٦سبتمبر 

والعودة المباركة لفخامة األخ الرئيس..
وبالتأمل في مضامين خطاب فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح 
إلى الشعب بمناسبة الذكرى الـ٤٩ للثورة األم سنجد رؤية ثاقبة 
لمنتهيات األمــور والدفع بالحلول التي تضمن للجميع تحقيق 
مطالبهم بغض النظر عن مشروعية األساليب التي يستخدمها 
البعض لتحقيقها، والشك أن الحوار ونزع فتيل الحرب يمثل أهمية 

بالغة من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن.
ــزال الرئيس في كل مناسبة يؤكد زهــده في السلطة  والي
مطالباً الجميع بالحوار والتمهيد النتخابات مبكرة تسمح للشعب 
اختيار حاكمه، ويقدم في سبيل ذلك كافة الضمانات التي تطلبها 
المعارضة بما فيها تفويض نائب الرئيس بالحوار والتوقيع على 
المبادرة الخليجية مشفوعاً بقرار جمهوري ساري المفعول من شأنه 
إيجاد أرضية آمنة للحوار بعيداً عن االحتقانات واالحقاد السياسية 
التي تعتمل في نفوس البعض إلى الدرجة التي اصبحت فعالً 

انتقامياً وعداًء شخصياً بدون مبرر.
إن األزمة الراهنة وما نتج عنها من تعقيدات وما تمثله من خطورة 
على السلم االجتماعي تستوجب على العقالء في هذا الوطن 
االصطفاف جميعاً للحيلولة دون االحتراب واستمرار أعمال العنف 

والدمار الذي يودي بحياة األبرياء وال ينتج إالّ المزيد من الويالت..
ولعل هذه الذكرى الغالية مناسبة عظيمة لتقديم بعض 
التضحيات والتنازالت من أجل الوطن والحفاظ على أهداف الثورة 

اليمنية الخالدة التي ضحى من أجلها خيرة أبناء البلد.

مناسبة لحب الوطن

30 رياالً السنة الثامنة والعشرون24 صفحة أسبوعية - سياسية االثنين - العدد (1573) 
 28 / شوال / 1432هـ - الموافق: 26 / 9 / 2011م  

كلمة 

في خطاب مهم بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر

الرئيس يدعو النتخابات رئاسية وبرِّـانية ومحلية مبكرة

أكد أنها ستقود لعمليات انتقام لن تستثني أحداً
المؤتمر يدين استهداف قياداته

دان مصدر مــســؤول في  
األمــانــة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام بشدة عملية االستهداف 
التي طالت منازل عدد من قيادات 
المؤتمر في مقدمتهم احمد الزهيري 
عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة 
التنظيمية وعبده مهدي العدلة عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر عضو الكتلة 
البرلمانية وعلي حمزة عضو األمانة 
العامة رئيس دائرة العالقات العامة 
بالمؤتمر وعضو اللجنة الدائمة وعضو 

الشيخ  للمؤتمر  لبرلمانية  ا الكتلة 
صغير بن عزيز من قبل مليشيات 
الفرقة األولى مدرع وحزب اإلصالح 
وعصابة أوالد األحمر.  وأكد المصدر 
أن قيام تلك المليشيات بقصف منازل 
المؤتمرية يؤكد حقيقة  القيادات 
مخطط التصفية الجسدية وعملية 
االغتياالت السياسية التي تسعى 
لتنفيذها تلك القوى االنقالبية ،وقال: 
إن هذا العمل تصعيد خطير في مسار 
األزمة السياسية، يهدف إلى جر البلد 

نحو دوامة من العنف والدماء وعمليات 
االنتقام التي لن تستثني أحداً . 

وحمل المصدر قيادة الفرقة األولى 
مدرع وحزب اإلصالح وأوالد األحمر 
استهداف  الكاملة عن  المسئولية 
القيادات المؤتمرية وما تعرضت له 
منازلهم من قصف وما قد يترتب على 

ذلك من نتائج. 
وطالب األجهزة األمنية بسرعة 
ضبط ومالحقة الجناة وتقديمهم إلى 

العدالة.

األزمة تفرض على العقالء والسياسيني مراجعة مواقفهم
اِّـستفيدون من األزمة تجار الحروب واِّـبتزون لثروات الوطن
قرار تفويض نائب الرئيس بالحوار والتوقيع على اِّـبادرة الخليجية  ساري اِّـفعول
الراكضون وراء السلطة يزجون بالشباب إُّـ اِّـحارق
نؤكد للمجتمع الدولي استعدادنا للتعاون َّـ تنفيذ اِّـبادرة
الشعب لن يقبل بالقتلة حكاماً عليه

نقدر عالياً تعاون األشقاء َّـ السعودية واألصدقاء االمريكيني َّـ معركتنا ضد االرهاب

نائب الرئيس: نحن على أبواب 
الوصول إلى حل شامل لألزمة

جدد فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس   
المؤتمر الشعبي العام دعوته ألحزاب اللقاء المشترك الجلوس 
لطاولة الحوار بدون سفك الدماء.. وقال فخامته في الخطاب الوطني المهم 
الذي وجهه للشعب بمناسبة الذكرى الـ٤٩ لثورة السادس والعشرين من 
سبتمبر المجيدة: إن الشعب لن يقبل بمن يسعى للوصول إلى السلطة 

على نهر من الدماء.. داعياً الجميع إلى االحتكام إلى صناديق االنتخابات.
وأكد فخامة الرئيس على االلتزام بالمبادرة الخليجية والتوقيع عليها من 
قبل نائب الرئيس الخراج الوطن من األزمة وإجراء انتخابات كاملة رئاسية 

وبرلمانية ومحلية.
وقال إن األزمة كبيرة وتستحق من العقالء والسياسيين مراجعة مواقفهم 
وان يستفيدوا من الدروس وما حدث خالل األشهر الماضية من ازهاق 
لألرواح واالعتداء على مؤسسات الدولة ونهبها واخافة السبيل.. وكذلك 
االعتداء على المواطنين في األحياء ونهب ممتلكاتهم في كنتاكي وفي حي 
القاع والزراعة وهائل وكل ذلك يهدف الوصول للسلطة ومن خالل ارهاب 

المواطنين وسفك دمائهم..
نص الخطاب ص٢

أكد األخ المناضل عبدربه منصور   
هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام أن 
المرحلة التي تعيشها اليمن التزال صعبة 
ولكن بصورة اخف حدة.. وقال: نحن على 
أبواب الوصول إلى الحل الشامل والكامل 
بإذن اهللا تعالى وبجهود كل القوى الخيرة 
والصادقة مع النفس ومع الوطن واألرض 

واالنسان.
جاء ذلك خالل استقباله أمس سفير االتحاد 

األوروبي وعدد من السفراء األوروبيين.
تفاصيل ص٣
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في برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ49 لثورة 26 سبتمبر

هادي: سيظل المؤتمر وفياً للتضحيات ومنتصراً ألهداف الثورة اليمنية
رفع األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، النائب األول   

لرئيس المؤتمر الشعبي العام- األمين العام برقية تهنئة إلى فخامة األخ علي 
عبداهللا صالح رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى الـ٤٩ 

لثورة الـ٢٦ من سبتمبر وذلك باسمه وباسم مختلف القيادات والكوادر المؤتمرية.
وأكدت برقية نائب الرئيس على أن المؤتمر سيظل وفياً لألهداف والمبادئ التي 
قامت من أجلها ثورة الـ٢٦ من سبتمبر و١٤ من أكتوبر وسيظل نضاله الوطني يمثل 
امتداداً حقيقياً لمبادئ الثورة منتصراً ألهدافها ولتطلعات وآمال الشعب اليمني في 
التطور والتقدم. وقالت البرقية: إن التحديات التي تواجه الثورة اليمنية اليوم لن 
تكون إالّ عامل دفع أكبر وأقوى للمؤتمر في مواصلة نضاله الوطني بروح ثورية 
مؤمنة بعظمة التضحيات التي قدمها شعبنا من أجل مستقبله األفضل في ظل 
زخم وعنفوان ثورته المباركة وفي حراسة مكتسبات شعبنا التي حققها خالل ٤٩ 

عاماً من مسيرتها المظفرة..

إلى ذلك بعث األخ نائب رئيس المؤتمر- األمين العام برقيات تهان وتبريكات بهذه 
المناسبة الوطنية الغالية إلى القيادات المؤتمرية في اللجنة العامة وقيادات المؤتمر 
بفروع المحافظات والمديريات.. وهيئات رئاسة مجالس الشورى والنواب والوزراء 
وأمناء المجالس المحلية بالمحافظات ورئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى ورئيس 
وأعضاء المحكمة االستئنافية العليا والنائب العام ورئيس وأعضاء هيئة مكافحة 
الفساد ورئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات ورئيس وأعضاء لجنة المناقصات 
والمزايدات.. وإلى جميع أمناء وقياديي األحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات 
الوطنية واالجتماعية.. عبر خاللها عن تهانيه الحارة ومباركته لهم باألصالة عن 

نفسه ونيابة عن األخوة أعضاء األمانة العامة للمؤتمر بهذه المناسبة الوطنية..
متمنياً لهم دوام الصحة والعافية وعلى شعبنا ووطننا الغالي بالمزيد من التقدم 
والرخاء واالزدهار في ظل زعامة باني صرح الدولة اليمنية الحديثة فخامة األخ علي 

عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام..

أجواء الفرحة تعم سماء وأرض الوطن بمناسبة عودة الرئيس
تواصل الجماهير اليمنية بأمانة العاصمة وعموم   

المحافظات احتفاالتها بعودة فخامة األخ علي عبداهللا 
صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى أرض 
الوطن.. وتزينت السماء باأللعاب النارية وشهدت المحافظات 
مهرجانات احتفائية خرج المواطنون في مسيرات مليونية عبروا 

من خاللها عن فرحتهم الكبيرة بهذه المناسبة الغالية.
وجدد أبناء الشعب اليمني تأكيدهم التمسك بالشرعية والنهج 
الديمقراطي ووقوفهم صفاً واحداً إلى جانب القيادة السياسية 
وأبناء القوات المسلحة واألمن في التصدي لالنقالبيين ومن 

يحاولون ا لنيل من وحدة وأمن واستقرار الوطن.
وعبر المشاركون في الفعاليات االحتفائية بعودة الرئيس عن 
ثقتهم الكبيرة بفخامة األخ علي عبداهللا صالح وقدرته على تجاوز 

األزمة السياسية الراهنة واخراج اليمن من هذه المحنة.


