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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(

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمدهلل 
الداعي إلى االعتصام بحبله المتين..

والصالة والسالم على رسوله الكريم 
المبعوث رحمة للعالمين..

أيها األخوة المواطنون األعزاء رجااًل ونساًء 
فتية وفتيات داخل الوطن وخارجه..

أحييكم بتحية سبتمبر وأكتوبر والثاني 
والعشرين من مايو.. تحية الديمقراطية 
والحرية واإلخاء والوئام واألمن والسالم.. 

وبعد..
انتهز مناسبة إجراء االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التي دعونا إليها ألدُعوكم مجددًا 
للمشاركة الفاعلة في هذا االستحقاق 
الديمقراطي والتوجه جميعًا ناخبين 
وناخبات إلى صناديق االقتراع لإلدالء 
بأصواتكم النتخاب األخ عبدربه منصور 

هادي رئيسًا للجمهورية.. 
وهو الحدث الذي يأتي في إطار تنفيذ 
ما تبنيناه من أجل االنتقال السلمي 
والسلس للسلطة إلخراج بالدنا الطيبة 
وشعبنا الصامد األبي من األزمة الخانقة 
والمريرة التي استمرت عامًا كاماًل ونتج 
وتعطيل  لتنمية  ا عجلة  توقف  عنها 
مشاريع البنية التحتية.. وإشاعة الخوف 
والرعب في أوساط المواطنين.. وإخافة 
ئي  لكهربا ا ر  لتيا ا ع  نقطا وا لسبيل  ا
وام��دادات المياه وتفجير أنابيب النفط 
ال��ط��رق العامة واالختطافات  وقطع 
واالعتصامات غير المبررة.. واختالل 
األوضاع األمنية وانعدام الثقة وتفاقم 
سوء الظن اللذين اديا إلى عدم االستجابة 
لدعواتنا ال��ج��ادة وال��ص��ادق��ة للحوار 
والتفاهم والمشاركة السياسية للجميع 
سلطة ومعارضة دون إراقة الدماء وإزهاق 
األرواح وتخريب وتهديم مقدرات الوطن 
والشعب، واضعين في ذل��ك مصلحة 
الوطن فوق كل المصالح الحزبية والذاتية 
واألنانية ألن الوطن يجب أن يكون فوق 

الجميع..
وها نحن نصل إلى هذه النتيجة بفضل 
التنفيذية  الخليجية وآليتها  المبادرة 
المزمنة، راجين مع كل أبناء شعبنا وكل 
األشقاء واألصدقاء ان يتحقق بذلك الخير 

كله للشعب والوطن.
أيها األخوة المواطنون األعزاء:

والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
يا أبناء شعبنا اليمني األب��ي.. رجااًل 
ونساًء شيوخًا وشبابًا.. أينما كنتم وحيثما 

حللتم:
لقد كان صبركم عظيمًا.. وصمودكم 
اسطوريًا خالل فترة األزمة التي ماكنا 
نتمنى أن تسبب لكم كل تلك المعاناة 
التي لم يدركها دعاة الفوضى الخالقة 
وأولئك الذين هربوا إلى األمام خوفًا من 
المستقبل الجديد.. في محاولة لتطهير 
أنفسهم من الفساد واإلفساد، ومن العبث 

بمقدرات الوطن والشعب.
لقد أف���رزت األح���داث ق��وى سياسية 
جديدة.. في زمن جديد.. ومرحلة جديدة 
من خيرة أبناء الوطن صمدوا.. وأفشلوا 
كل ما كان يخطط ضد اليمن ووحدته 

وأمنه واستقراره. 

أيتها األخوات المواطنات العزيزات:
اننا نثق في قدرتكم وتفاعلكم مع كل 
مايحافظ على الوطن.. ويحافظ على 
مكتسباته فأنتم أهل اإليمان والحكمة.. 
)فاإليمان يمان والحكمة يمانية(.. وتجاوز 
كل المنغصات والمآسي وم��ا سببته 
األزمة من معاناة شديدة لم يعانها أي 
شعب مثلكم.. ألنها مست وآلمت كل 
نفس وطالت بأحزانها كل بيت لألسف 
الشديد ولذلك فإنني انتهز هذه الفرصة 
ألدع��و الجميع إل��ى االعتصام بحسن 
الظن والحرص على بناء الثقة األخوية 
واالطمئنان إلى مبدأ التوافق الذي يوجب 
على كل األط���راف المتنازعة العمل 
على تجاوز الماضي وان ينطلقوا بروح 
األمل والثقة نحو المستقبل وإعادة بناء 
مادمرته األزمة الكارثية التي افتعلتها 
عناصر التخلف واإلره���اب والنزعات 
المناطقية في إطار الفوضى الخالقة 

المزعومة. 
مؤكدين الثقة بشعبنا الصامد الذي 
اف��ش��ل ك��ل ال��م��ؤام��رات ض��د ال��ث��ورة 
 . وأكتوبر. المباركة سبتمبر  اليمنية 
وم��ؤام��رة إج��ه��اض ال��وح��دة ف��ي حرب 
صيف 1994 وانتصر إلرادته الحرة في 
الثورة والجمهورية والوحدة وأفشل كل 
المخططات المدعومة باألموال المدنسة 
التي تسببت في إزهاق ارواح المواطنين 
األبرياء وأفراد القوات المسلحة واألمن 
وه��م ي��ؤدون واجبهم في الدفاع عن 
الوطن وف��ي حفظ األم��ن واالستقرار 
والسكينة العامة سائلين اهلل سبحانه 
وتعالى أن يتغمد كل الشهداء وكل من 
فقده شعبنا بواسع رحمته وان يشملهم 
بعظيم عفوه ومغفرته وان يسكنهم 
جناته مع النبيين والصديقين والشهداء 

ولهذا.. فإنني على ثقة من تفاعلكم 
الخالق مع االنتخابات الرئاسية المبكرة 
للحفاظ على الشرعية الدستورية.. وعلى 
النهج الديمقراطي الحر الذي اخترتموه 
بدياًل لالنقالبات وأعمال العنف واغتصاب 
السلطة بالقوة وال��م��ال.. فأنتم على 
موعد صباح يوم غد الثالثاء 21 فبراير 
لإلدالء بأصواتكم لألخ عبدربه منصور 
هادي لتثبتوا للعالم بأنكم فعاًل شعب 

الحضارات واألمجاد والشورى.
كما انتهز هذه المناسبة ألوجه التحية 
والتقدير للمؤسسة العسكرية واألمنية 
البطلة الصامدة.. التي هي ملك الشعب 
كل الشعب وقوته الفاعلة والتي لم ولن 
تكون تابعة لعشيرة أو قبيلة أو حزب كما 
تروج له قوى التخلف واإلرهاب والفساد.

كما أتوجه بالشكر لدول الجوار وأخص 

بذلك دول مجلس التعاون الخليجي وفي 
المقدمة األشقاء في المملكة العربية 
السعودية بقيادة األخ الكريم خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود ودول��ة اإلم��ارات 
العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومملكة 
البحرين ودولة الكويت.. فلهم الشكر كل 
الشكر والتقدير على مواقفهم األخوية 
الحريصة على اليمن.. وعلى دعمهم 

المتواصل لكل قضاياه.
وأج��د الشكر واجبًا ومستحقًا لحزب 
المؤتمر الشعبي العام.. الحزب الوطني 
الرائد ولحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي.. وكافة القوى المستقلة 
وتماسكهم  وثباتهم  مواقفهم  على 
وحرصهم على مصلحة اليمن ومصالح 
المواطنين، كيف ال والمؤتمر الشعبي 
التاريخية  التحوالت  العام هو صانع 
العظيمة منذ عام 1982 ومحقق كل 
المنجزات والمكاسب الوطنية، وسيظل 
رائ���دًا متقدمًا الصفوف لتحقيق كل 
مايصبو إليه شعبنا ويطمح إليه كل 

مواطن.
آبائي.. وأمهاتي:

إخواني.. واخواتي:
أبنائي.. وبناتي:

ات��ح��دث إليكم ال��ي��وم بقلب مفتوح 
وبثقة عالية بأنكم ستظلون متمسكين 
بالمبادئ والقيم والثوابت التي ضحيتم 
وضحى أباؤكم وأجدادكم من أجلها.. وفي 

المقدمة:
الثورة والجمهورية..

والوحدة والديمقراطية.. والحرية..
وأقول: وداعًا للسلطة التي ستظل في 
نظري ونظر كل العقالء من أبناء الوطن 
مغرمًا ال مغنمًا.. وموقعًا لخدمة الشعب 
والوطن والبذل والتضحية من أجلهما 
واهلل العالم والمستعان.. وسأظل معكم 
مواطنًا مخلصًا لوطنه وشعبه وأمته كما 
عرفتموني في السراء والضراء أؤدي 
واجبي ودوري في خدمة الوطن وقضاياه 
العادلة من خالل المؤتمر الشعبي العام 

حزب كل أبناء الوطن.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

جّدد دعوته  النتخاب مرشح املؤمتر و التوافق

الرئيس: وداعًا للسلطة التي كانت مغرمًا المغنمًا
يجب إنجاح 
االنتخابات 

للحفاظ على 
الشرعية 

والديمقراطية

األزمة أفرزت 
خيرة أبناء 

الوطن الذين 
صمدوا وأفشلوا 

كل المؤامرات

سأظل أؤدي واجبي في خدمة الوطن من خالل المؤتمر
وجّه فخامة األخ على عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أمس كلمة مهمة إلى أبناء الشعب اليمني 
بمناسبة االنتخابات الرئاسية المبّكرة جدد فيها دعوته لهم للمشاركة الفاعلة في االستحقاق الديمقراطي والتوجه إلى صناديق 

االقتراع لإلدالء بأصواتهم النتخاب األخ عبدربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية.

وأّكد رئيس الجمهورية أن االنتخابات تأتي “في إطار تنفيذ ما تبنيناه من أجل االنتقال السلمي والسلس للسلطة إلخراج بالدنا 
الطيبة وشعبنا الصامد األبي من األزمة الخانقة والمريرة التي استمرت عامًا كاماًل”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المؤتمر الشعبي العام هو صانع التحوالت التاريخية العظيمة منذ عام 1982 ومحقق كل المنجزات 
والمكاسب الوطنية، وسيظل رائدًا متقدمًا الصفوف لتحقيق كل ما يصبو إليه شعبنا ويطمح إليه كل مواطن. إلى نص الكلمة

وأكد على :
- الحرص على بناء الثقة األخوية

- الثقــة  بمبـدأ التـوافــق
- إعادة بناء مـا دمرته األزمـة الكارثيـة
- تجاوز األطراف المتنازعة للماضي
- االنطالق بروح األمل والثقة نحو المستقبل


