
الرقيحي: علينا تحمل المسئولية إلخـراج الوطن مـــــــن أزمــتـه

االثنين : 18 / 7 / 2011م 
 الموافق :17 / شعبان / 1432هـ 

13العدد: )1564(
في جمعة االمتنان والعرفان لخادم الحرميـــــــــــــــن الشريفين والشعب السعودي الشقيق:

ماليين اليمنيين: عالقــــتنا بالسعـوديـة أزليـة
في كلمة المؤتمر في المهرجان

البركاني: مواقف خادم الحرمين 
مع اليمن ستُكتب بأحرف من نور

البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان(«.
وقال الخطيب الرقيحي«إننا نعيش في شهر شعبان ونتهيأ الستقبال 
مواسم الخير في رمضان فحري بنا اغتنام هذه الخيرات واالقبال على 

فاطر االرض والسماوات بتطهير القلوب وإصالح النوايا والنيات وتشابك 
االيادي وتضافر الجهود ونبذ الشحناء والبغضاء واالحقاد والتعامل فيما 
بيننا بااللفة والمودة والرحمة وعدم التالعب بأقوات الناس او احتكار 
ضرورياتهم وحاجياتهم فهذه مواسم الخير والبركة والغفران فأروا اهلل 

من انفسكم فيها خيرًا وأروا أخوانكم من انفسكم فيها خيرًا ».
وأضاف«اقبلوا الى اهلل سبحانه وتعالى بالحمد والشكر ان استجاب 
دعاءنا ولبى نداءنا فحفظ رئيسنا وولي امرنا والبسه ثوب الصحة 
والعافية وانعم على كبار رجال الدولة بالشفاء.. فواهلل مازادته تلك 
الحادثة النكراء وتلك الفعلة الشنعاء إال محبة في قلوبنا ووفاًء ووالًء 

وتأييدًا بين أبناء شعبه«.
غيرتم أحوالنا

ووج��ه خطيب الجمعة رسالة ال��ى القابعين في ش��ارع الستين 
قائال«هذه أصواتنا قد رفعناها الى العظيم جل في عاله وهذه 
دعواتنا لهجنا بها الى الحق سبحانه بان يحفظ ولي أمرنا وان يمن عليه 
بالصحة والعافية ،وانتم قد توجهتم ودعوتم بخالف ذلك، فانظروا 
أجاب اهلل دعاءنا، فواهلل ما أجاب اهلل إال دعاء تلك النسوة والرجال 
واالطفال الذين كانوا يلهجون اليه ويقبلون عليه بالعمل الصالح 
والصوم والدعاء بان يحفظ ولي أمرنا وان يمن عليه بالصحة والعافية 

فأقر اهلل أعيننا بأن حفظ ولي أمرنا وأظهره علينا سليمًا معافى«.
وقال خطيب الجمعة: »يا من أنتم قابعون في الستين هذه إرادة 
اهلل وهذه مشيئته يهب الملك لمن يشاء ويؤتي فضله وعافيته من 
يريد فهل ستحادون اهلل في قضائه؟ وهل ستعارضون اهلل في 

حكمه وحكمته وأمره ومشيئته؟«.
وتقدم بالشكر وجزيل الثناء والعرفان واالعتزاز واالمتنان الى 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
وولي عهده وأفراد أسرته ورجال دولته وأبناء شعبه على ما قدموه 

لفخامة األخ رئيس الجمهورية من رعاية كريمة وعناية جليلة.
وأضاف » لهم منا كل شكر وحب وامتنان فهم قبلة اإلسالم وهم 
محل اإليمان ومهبط القرآن ومقام اإلنعام واإلكرام فجزاهم اهلل 
عنا خيرا على دعمهم واهتمامهم بإخوانهم من شعب اليمن 
وبارك اهلل في الجارة السعودية الكريمة الشريفة ملكًا وأسرة 

وحكومة وشعبًا وجعل اهلل ذلك في ميزان حسناتهم«.
ودعا المولى عز وجل أن يفرج الكرب عن الشعب اليمني وكل 
شعوب األمتين العربية واإلسالمية وان يحفظ فخامة الرئيس 
من كل الشرور واألشرار وان يلبسه ثوب الصحة والعافية ويعيده 

الى شعبه وأهله ووطنه سالمًا غانمًا ناصرًا سليمًا معافى.

عبر األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد للشؤون   
السياسية والعالقات الخارجية في المؤتمر 
الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني 
عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية 
السعودية وقيادة المملكة على مواقفهم تجاه 
اليمن ورعايتهم لفخامة رئيس الجمهورية ورفاقه.
وقال البركاني في كلمة القاها في المهرجان 
الجماهيري في ميدان السبعين عقب صالة جمعة 
»االمتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين«: 
»إن احتشاد الماليين من أبناء شعبنا اليمني 
العظيم في جمعة االمتنان والعرفان لخادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وشعب المملكة العربية السعودية يعكس مبادلة 
الشعب اليمني الوفاء بالوفاء لخادم 
الحرمين والشعب السعودي الشقيق 
ومواقفها مع الشعب اليمني في مختلف 
المحطات واألزمات وهو الموقف الذي 
توج بالرعاية الكريمة لفخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
وكبار قيادات الدولة الموجودين في 
المستشفيات السعودية عقب االعتداء 
اإلجرامي واإلرهابي الذي استهدفهم 
وهم يؤدون صالة الجمعة في جامع 

النهدين بدار الرئاسة«.
وأض���اف« اسمحوا لي باسمكم 
وباسم كل الجماهير أن أتوجه 
ب��أص��دق آي��ات الشكر والتقدير 
والثناء والعرفان لخادم الحرمين 
الملك ع��ب��داهلل بن  الشريفين 
عبدالعزيز ملك المملكة العربية 
السعودية وول��ي عهده األمين 
وقيادة المملكة وشعبها على 
الرعاية الكريمة التي قدمت 
لفخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية وكبار قيادة 
ال��دول��ة منذ وصولهم أرض 
المملكة العربية السعودية 
وم��ا حظيوا به من اهتمام 
العالقة  طبي عكس عمق 
التي تربط شعبينا وبلدينا 
الشقيقين وخصوصًا عند 
األزم�����ات وال��م��ح��ن التي 
أثبت فيها خادم الحرمين 
الشريفين وقيادة المملكة 
وشعبها أن��ه��م األوف��ي��اء 
الصادقون والمخلصون 
وأنهم يكنون لليمن 
ك��ل م����ودة وت��ق��دي��ر 

واحترام«.
وت����اب����ع ال��ش��ي��خ 
البركاني قائاًل: ونحن 
لشكر  ا ع��ن  نعبر  ذ  إ
والتقدير لقيادة المملكة 
وشعبها لندرك ان ذلك 
بغريب  ليس  لموقف  ا
عليهم كما ان الشعب 
اليمني يكن كل محبة 
وإخ���اء وتقدير لقيادة 
وشعب المملكة العربية 
إننا ال  السعودية، كما 
نبالغ بالقول إن موقف 
األشقاء في المملكة إنما 
لما كانت  ه��و استمرار 
عليه المملكة دوما تجاه 
إخ��وان��ه��م أب��ن��اء اليمن 
ت  عا قنا م��ن  منطلقين 
راسخة«.. مؤكدًا أننا في 
منطقة الجزيرة العربية 
والخليج جسد واح��د إذا 
اشتكى منه عضو تداعى 
بالسهر  الجسد  ل��ه سائر 

والحمى. 
وأردف قائاًل : إننا في هذا 
اليوم لنجدها فرصة للتعبير 
عن الشكر والعرفان لكل 
الجهود التي تبذلها قيادة 
المملكة العربية السعودية- 
وال ت����زال- ف��ي مساعدة 
الشعب اليمني على تجاوز 
هذه األزم��ة ووقوفهم إلى 
جانب الشرعية الدستورية 
وحرصهم على عدم انزالق 

اليمن إلى أتون الصراع والفتنة، كما نشكرهم 
على دعمهم االقتصادي ال��ذي عكسه خادم 
الحرمين الشريفين بمنح اليمن 3 ماليين برميل 

من النفط الخام«.
وجدد البركاني التأكيد على التعاطي اإليجابي من 
قبل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
مع المبادرة الخليجية باعتبارها أرضية مشتركة 
للحوار المستقبلي مع أحزاب اللقاء المشترك,وكذا 
التمسك بالحوار كوسيلة مثلى لتجاوز هذه األزمة 

التي تكاد تعصف بالوطن.
وقال« لقد جرب األخوة في اللقاء المشترك كل 
الوسائل للوصول إلى السلطة لكنهم لم يجربوا 
الحوار والديمقراطية وهو ما ندعوهم إليه حرصا 
على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وندعوهم 
للحوار بدال من التآمر وإضاعة الوقت وبدال من 
الفوضى وبدال من العبث وضياع المقدرات واألوقات 

والجهود«. 
مواقف خالدة

وأضاف الشيخ سلطان البركاني: »نجدد الشكر 
والعرفان لكل الشرفاء على األرض اليمنية الذين 
يؤمنون بالحوار والسالم والمحبة والجلوس من 
أجل قضايا الوطن، كما نجدد الشكر ألشقائنا في 
المملكة العربية السعودية وق��ادة دول مجلس 
التعاون الخليجي وخصوصا سمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الذي كان سباقا في إرسال العديد من الفرق الطبية 
واإلسعافات لفخامة األخ الرئيس بعد إصابته وفتح 
المستشفيات اإلماراتية كما نشكر قادة مجلس 
التعاون الخليجي على مواقفهم النبيلة الصادقة 
والشريفة واألخوية التي لن ينساها الشعب اليمني 
ولن تمحى من ذاكرة أجياله«.. مؤكدًا بهذا الصدد 
أن مواقف خادم الحرمين الشريفين ستخلد وتكتب 

بأحرف من نور .
وواصل قائاًل: لك يا فخامة الرئيس وزمالئك 
منا التحية والدعوات,دعوات األمهات الصائمات 
اليوم,دعوات الرجال القائمين في الليل اليوم, 
دعوات كل اليمنيين,كل المحبين ,كل المخلصين 
,كل الحريصين على هذا الوطن,كل المحبين ل� 
علي عبداهلل صالح قائدًا وأبًا وأخًا ومناضاًل وشجاعًا 

وطنيًا بكل الملمات.
واختتم األمين العام المساعد للمؤتمر بالقول: 
ال نامت أعين الجبناء يا فخامة الرئيس وسيكون 
لحضوركم في األيام القادمة وعودتكم إلى أرض 
الوطن الترحاب الكبير وسنخرج بالقلوب والعقول 
والمشاعر سعيًا إلى مطار صنعاء فلن نتردد ولن 

يتردد اليمنيون أبدًا..

عدد مكرس لمناسبة 
17 يوليو

المؤتمر وأحزاب التحالف 
تتمسك بالحوار كوسيلة 

مثلى لتجاوز األزمة

ندعو أحزاب المشترك إلى 
الحوار بداًل من التآمر

¿ من مزايا اليمن 
وفترة حكم رئيسها 
علي عبداهلل صالح 

انه استطاع ان يحقق 
كل ما فشل كثيرون 

من الحكام العرب في 
تحقيقه.. ومن أهم 
ذلك الديمقراطية 

والوحدة وهما 
انجازان يفتخر بهما 

كل عربي ويمني 
أصيل.

رياض نجيب الريس
صحفي وكاتب لبناني


