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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

في خطاب مهم بمناسبة االحتفال بأعياد الثورة اليمنية

الرئيس: على القوات المسلحة واألمن التماسك وحفظ ممتلكات الدولة
الثورة اليمنية أسست المواطنة المتساوية وعملت على إزالة الفوارق االجتماعية
الذين يتنكرون للمبادرة الخليجية عليهم أن يدركوا أنها هي التي ادخلتهم الحياة السياسية وليست البندقية والدبابة

صنعاء الصمود والعزة لم تسقط وإنما سقطت كل المؤامرات

التعامل بانتقائية مع اتفاقية السلم والشراكة خروج عن اإلجماع الوطني

آن األوان لنبعد االقتصاد وقضاياه عن المزايدات السياسية

اتفاقية السلم والشراكة تنطلق من االعتراف بسيادة الدولة الكاملة على كافة أراضيها

ل الحلول السلمية متعظًا من مآسي األشقاء في العراق وليبيا وسوريا
ّ

شعبنا ينبذ خيارات العنف وفض

وجه األخ عبدربه منصور هادي رئيس  
الــجــمــهــوريــة خــطــابــًا وطــنــيــًا مهمًا إلــى 
ــداخــل والــخــارج  جماهير شعبنا اليمني فــي ال
بمناسبة االحتفال بأعياد الثورة اليمنية المباركة 
"٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر و٣٠ نوفمبر" وعيد 

األضحى المبارك- أكد فيه أن احتفاالت شعبنا 
ووطننا بأعياد الثورتين المجيدتين في هذه 
الظروف االستثنائية التي مّرت على بالدنا وشعبنا، 
هو تأكيد واستحضار لذاكرة الوطن والشعب 
التّواقة للحرية والحياة الحّرة الكريمة ونبذ كل 

صنوف القهر واالستعباد والذل، والتوّحد في كيان 
واحد للبناء والتنمية والرقي واالزدهار واالستقرار، 
في ظل الشراكة الوطنية للجميع بال استثناء أو 

إقصاء.
نص الخطاب  ص٣

الفارس الذي انتصر ألهداف الثورة

فائقة السيد:

ثورة سبتمبر تواجه خطرًا حقيقيًاالمرأة دعمت الثورة والجمهورية بقوة
«الميثاق»: أدباء ومثقفون لـ علي عبدالمغني.. قائد 

الثورة السبتمبرية

هنأ أعضاء المؤتمر وجماهير الشعب بعيد الثورة اليمنية

رئيس المؤتمر: اليمن بحاجة إلى تضافر الجهود 
إلنقاذه من الصراعات والمكايدات

لقد تعب اليمنيون من نزوات المتاجرين بدماء األبرياء
كنا نأمل أن تأتي أعياد الثورة وقد بدأ إرساء مداميك الدولة المدنية

أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي  
العام- أن الوطن يحتاج في هذه الظروف العصيبة 
التي يمر بها إلى تضافر جهود الجميع, للخروج به من المآل 
الذي وصل إليه بفعل الحماقات والنزعات االنتقامية والممارسات 
الالمسئولة التي ارتكبت في حقه, وذلــك إلنقاذه من متاهات 
الصراعات والحروب والتناحرات والمكايدات التي ارهقت الجميع.

ووجه الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
التهاني إلى أعضاء وأنصار المؤتمر وأحــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وكل أبناء شعبنا اليمني وأبطال القوات المسلحة 
واألمن، بالعيد الـ ٥٢ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر الخالدة الذي يحل 

على بالدنا في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد. 
نص التهنئة ص٤

المؤتمر يهنئ الزعيم والرئيس وجماهير الشعب بمناسبة أعياد الثورة اليمنية
بعث األمناء العامون المساعدون للمؤتمر الشعبي العام  

 باسمه ونيابة عن 
ٌّ

ورئيس هيئة الرقابة التنظمية كل
جميع قيادات القطاعات التنظيمية وأعضاء المؤتمر برقيات 
تهان إلى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام 
- وإلى المناضل المشير عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- 

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام.
أعربوا فيها عن تهانيهم الحارة ومباركتهم لهما بمناسبة حلول 
أعياد الثورة اليمنية المجيدة «العيد الـ٥٢ لثورة ٢٦ سبتمبر 

والعيد الـ٥١ لثورة ١٤ أكتوبر والعيد الـ٤٧ لالستقالل الوطني 
المجيد ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م» متمنين لهما دوام الصحة والعافية 

ولشعبنا ووطننا الغالي المزيد من التقدم والرخاء واالزدهار.
كما بعثوا ببرقيات مماثلة إلى اإلخوة أعضاء اللجنة العامة وجميع 
قياديي وكوادر القطاعات التنظيمية بالمحافظات والمديريات 
ورؤساء الهيئات التنظيمية والتنفيذية وأمناء المجالس المحلية 
بالمحافظات وإلى هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى وإلى أعضاء 
مجلس الوزراء وإلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى وإلى رئيس 

المحكمة االستئنافية العليا والنائب العام وإلى رئيس وأعضاء 
اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء وإلــى رئيس وأعضاء هيئة 
مكافحة الفساد وإلى أمناء وقياديي األحزاب والتنظيمات السياسية 

والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الوطنية واالجتماعية.
أعربوا فيها عن تهانيهم الحارة باألصالة عن أنفسهم ونيابة 
عن األخوة أعضاء األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة 
أعياد الثورة اليمنية المجيدة، متمنين لهم دوام الصحة والعافية 

ولشعبنا المزيد من التقدم والرخاء واالزدهار.

يحتفل الوطن والشعب بالعيد الـــ٥٢ لثورته المباركة  
٢٦سبتمبر، والتي مثل قيامها ضد التخلف واالستبداد وما 
ارتبط به من جهل وفقر ومرض ومن ظلم وطغيان لحظة فارقة في 
تاريخ اليمن واليمنيين المعاصر ليجسد هذا اليوم حلمهم وآمالهم 
وتطلعاتهم في وطن يتسع لكل أبنائه.. وطن خاٍل من كل أشكال 

نعرات الماضي المناطقية والطائفية والمذهبية والعنصرية.. 
اتهم  لذا هبّ أبناء الشعب اليمني على اختالف مشاربهم وانتماء
وتوجهاتهم للدفاع عن ثــورة سبتمبر والتصدي لفلول النظام 
اإلمامي والقوى الخارجية التي قدمت لهم مساندة ودعمًا ال محدودًا، 
لكنهم ُهزموا أمام إرادة الشعب اليمني الذي انتصر لثورته ونظامه 
الجمهوري، مقدمًا تضحيات جسامًا وقوافل الشهداء، صانعًا فجرًا 
اته باالنطالق صوب البناء والتنمية،  جديدًا اتسعت آفاقه وفضاء
محققًا انجازات ومكاسب وطنية سياسية واقتصادية ديمقراطية 
وتنموية وخدمية كبرى أعادته إلــى سياقه الحضاري اإلنساني 

الصحيح.
لقد واجهت الثورة اليمنية «٢٦سبتمبر و١٤ أكتوبر» المجيدة 
تحديات وأخطارًا تعود بأسبابها وعواملها الى أوضــاع وظروف 
موضوعية وذاتية السيما في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، 
لكن شعبنا استطاع الخروج منها وتجاوزها بعد أن تحمل مسئولية 
قيادة الوطن الزعيم علي عبدالله صالح، ليأتي قيام المؤتمر 

الشعبي العام في عام ١٩٨٢م نقطة تحول نوعي في مسيرة 
الثورة، محدثًا تغييرات عميقة على الصعيد السياسي واالقتصادي 
واألمني والثقافي عبرت عنها المنجزات التي تجلت في شتى الجوانب 
واعظمها تحويل حلم الشعب إلى واقــع بإعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية في الـ٢٢ من مايو األغر ١٩٩٠م، ورديفها الديمقراطية 
والتعددية بما تعنيه من حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة 

واحترام حقوق اإلنسان.
وهنا ال يمكن أن نتجاهل- ونحن نحتفل بمرور ٥٢ عامًا لثورة 
٢٦ سبتمبر الخالدة- ما يعيشه الوطن اليمني من صعوبات بالغة 
التعقيد والدقة والحساسية والتي تكاد أن تــؤدي بكل ما حققه 
الشعب اليمني طــوال هــذه المسيرة من المكاسب واالنــجــازات 
التاريخية في كافة المجاالت جراء إصرار بعض القوى على استبدال 
الطريق السياسي الديمقراطي السلمي بالعنف والصراع المسلح 
واالحتراب، والذي إن استمر سوف يدفع بالوطن وأبنائه وما حققوه 
طوال أكثر من خمسة عقود إلى هاوية الفرقة والتمزق والفوضى 

والخراب والدمار.
في ظل هذا كله يجد المؤتمر الشعبي العام نفسه يقف في وجه 
هذه األطراف التي ال تدرك مغبة ما تقوم به, متبعًا وسائل الحوار 
لتحقيق اتفاق وتوافق ينتصر للثورة اليمنية ولحاضر ومستقبل 

أجيال سبتمبر وأكتوبر و٢٢مايو العظيم.

قرار بتكليف عامر 
كلشات بأعمال رئاسة 

فرع مؤتمر المهرة

أصـــدر الشيخ صــادق   
أمين أبـــوراس األمين 
ــمــســاعــد لــلــشــئــون  ـــعـــام ال ال
التنظيمية  قــرارًا تنظيميًا 
رقــم «٥٦» لسنة ٢٠١٤م 
قضى بتكليف األخ عامر سعد 
علي كلشات بالقيام بأعمال 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي 

العام بمحافظة المهرة.
ونـــصـــت الــــمــــادة الــثــانــيــة 
ــن الـــقـــرار عــلــى الــعــمــل به  م
مــن تــاريــخ صــــدوره.. وعلى 
الجهات ذات العالقة تنفيذه 

 فيما يخصه.
ٌ

كل

الزعيم: عجز الدولة عن أداء واجباتها الوطنية والدستورية لم يعد مقبوًال

المؤتمر والتحالف يدعون الجيش واألمن لالضطالع بمسئولياتهم الوطنية

«اتفاق السلم والشراكة» وضع إشكالية أمام األحزاب

د. القربي: الحكومة الجديدة ستحدد مسار ومستقبل اليمن

دعت قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني  
الديمقراطي، المؤسستين العسكرية واألمنية الــى حماية 
المكتسبات الوطنية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية مؤسساته 
وعدم التفريط في ممتلكات الدولة العامة والتي تعتبر ملكًا لكل مواطن 
يمني. ودعا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني- في بالغ صادر 
األربعاء، منتسبي القوات المسلحة واألمن الى تحمل المسئولية الوطنية 

المناطة بهم واالضطالع بها في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.
وكانت اللجنة العامة وجهت رؤســاء فــروع المؤتمر بالمحافظات 
والجامعات، الثالثاء بدعم ومساندة القوات المسلحة واألجهزة األمنية 

ورجالهما الشرفاء في الحفاظ على األمن والسكينة العامة. وحثت اللجنة 
العامة بالمؤتمر الشعبي العام -في تعميم مهم وعاجل صدر الثالثاء- 
كافة كوادر المؤتمر، العمل على صيانة األنفس واألمــوال والممتلكات 
الخاصة والعامة وكافة مقرات ومنشآت ومؤسسات الدولة باعتبارها من 
مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة وملكًا للشعب اليمني، وتقديم 

يد العون لكل الشرفاء العاملين على ذلك. 
مشددة على أهمية دورهم في هذه المرحلة نظرًا للظروف االستثنائية 
التي يمر بها الوطن، وانطالقًا من المسئولية الوطنية والتنظيمية للمؤتمر 

الشعبي العام.

أكد الدكتور ابوبكر عبدالله القربي- عضو اللجنة   
العامة، رئيس دائرة العالقات الخارجية بالمؤتمر 
الشعبي العام- ان اليمنيين يعلقون اآلمــال العريضة على 
الحكومة الجديدة إلصالح مافسد، لكن النتيجة ستعتمد على 
حسن اختيار األحزاب لممثليهم وهل سيغيرون األساليب 
القديمة. وقال القربي في تغريدات له مؤخرًا على «تويتر»: 
ان اختيار رئيس الوزراء سيعطي مؤشرًا لليمنيين وللدول 
الشقيقة والصديقة الى أين تتجه اليمن، لذلك على األحزاب 

ان تعي مسئولياتها، وهي وحدها من تقرر نوع الرسالة»..
وأشــار القربي الى ان هناك اشكالية في اتفاقية «السلم 
ها  والشراكة» وتتمثل في كيفية ترشيح المكونات اعضاء
في الحكومة قبل ان تعرف معايير اختيارهم والحقائب 
المخصصة لــهــم.. مــؤكــدًا فــي ذات الــوقــت ان «اليمنيين 
رك للعقل 

ُ
سينجحون في بناء يمن جديد اذا قل الجدل، وت

مراجعة ماجرى، وسمح للضمير االعتراف باألخطاء وتصحيح 
المواقف وتجنب تكرار ما حدث بعد ٢٠١١م».

المليشيات تغتال أعيادنا


