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من سبقونا في الحكم حققوا للوطن ما استطاعوا
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المؤتمر يهنئ الرئيس والزعيم 
والشعب بعيد الثورة

بعثت قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام برقيات  
تهان لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور 
هادي هادي ، ورئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم على 
عبداهللا صالح واالحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
والشخصيات االجتماعية والمسئولين في الحكومة وكافة ابناء 
الشعب اليمني بمناسبة حلول الذكرى الـ(٥٠) اليوبيل الذهبي 

للثورة اليمنية الـ(٢٦) من سبتمبر الخالدة .
ورفع األخوة األمناء العامون المساعدون ورئيس هيئة 
الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام برقيات تهان 
باسمهم شخصياً ونيابة عن جميع قياديي وكوادرهم 
التنظيمية إلى فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام وإلى فخامة الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام .
كما بعثوا ببرقيات تهان مماثلة إلى األخوة أعضاء اللجنة 

العامة وإلى جميع قياديي وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظات والمديريات ورؤساء الهيئات التنظيمية 
والتنفيذية وأمناء المجالس المحلية بالمحافظة وإلى هيئة 
رئاسة مجلسي النواب والشورى وإلى أعضاء مجلس الوزراء 
وإلى أعضاء مجلس القضاء األعلى وإلى رئيس المحكمة 
االستئنافية العليا والنائب العام وإلى رئيس وأعضاء اللجنة 
العليا لالنتخابات واالستفتاء وإلى رئيس وأعضاء هيئة 
مكافحة الفساد وإلــى رئيس وأعضاء لجنة المناقصات 
ــزاب والتنظيمات  والمزايدات وإلــى أمناء وقياديي األح
السياسية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الوطنية 

واالجتماعية .
معبرين فيها عن تهانيهم الحارة ومباركتهم للجميع بحلول 
العيد الذهبي الـ٥٠ لثورة الـ٢٦ من سبتمبر المجيدة، متمنين 
لهم دوام الصحة والعافية وعلى الشعب اليمن والوطن الغالي 

بالمزيد من التقدم واالزدهار .
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بإشراق هذا اليوم تكون الثورة اليمنية ٢٦سبتمبر  
قد أكملت عامها الخمسين، وخالل سنواتها تحقق 
لشعبنا الكثير من االنجازات الكبيرة والعظيمة منتقلة به 
من القرون الوسطى الى الزمن المعاصر بكل فضاءات 
متغيراته وتحوالته يعبر عنها ذلك التطور الهائل الذي 
شهده الوطن في كافة المجاالت وعلى مختلف االصعدة 
السياسية واالقتصادية والديمقراطية والتنموية غير 
المسبوقة التي انتقلت بحياة اليمن واليمنيين الى 
مستويات جديدة تعد بكل المعايير قفزة نوعية قياساً 

باألوضاع التي كانوا عليها قبل قيام الثورة المباركة.
إن صروح االنجازات تتجلى في النهضة التعليمية 
المجسدة في آالف المدارس والمعاهد الفنية والمهنية 
والتعليم الجامعي والعالي لتصبح الجامعات منتشرة 
في كل المحافظات على امتداد مساحة الوطن اليمني 
وعلى صعيد الصحة والمواصالت واالتصاالت والزراعة 
والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية االقتصادية 
االستراتيجية كشبكة الطرقات التي أصبحت تربط 
قرى ومدن اليمن من شرقه الى غربه ومن شماله الى 
جنوبه، وكذا شبكة االتصاالت الى كل قرية وبيت.. 
هذه االنجازات ما كان لها أن تكون لوال أولئك االبطال 
الميامين الذين تصدروا صفوف الحركة الوطنية اليمنية، 
منتصرين لشعبهم ووطنهم في الحرية واالنعتاق من 
ربق النظام اإلمامي وما ارتبط به من مظاهر التخلف، 
فكان ذلك اليوم المجيد من ٢٦سبتمبر عام ١٩٦٢م.. 
مقدمين بشجاعة على تفجير الثورة، مقدمين في 
سبيلها أغلى التضحيات وقوافل الشهداء ومعهم كل 
الشرفاء والمخلصون من أبناء الوطن الذين بهم انتصرت 
الثورة وترسخ نظامها الجمهوري لتبدأ معركة األمن 
واالستقرار والتنمية والبناء التي هي األخرى واجهت 
تحديات تمثلت في الصراعات والحروب والمؤامرات 
والدسائس، التي كانت- حتى نهاية عقد سبعينيات 

القرن الماضي ومطلع الثمانينيات الثورة تسير نحو 
تحقيق أهدافها خطوة الى األمام وخطوتين الى الخلف 
ليكون عقد الثمانينيات- الذي تولى فيه زمام قيادة 
الوطن الزعيم علي عبداهللا صالح- هو نقطة االنطالقة 
الحقيقية لمسار الثورة باتجاه تأمين وتوطيد االستقرار 
وتسريع حركة التنمية التي تجلت في استقاللية القرار 
السياسي واالقتصادي لبالدنا، وهذا يعبر عنه منجز 
استخراج النفط وإعادة بناء سد مارب، فهذان المنجزان 
يعدان قبل هذا التاريخ حلماً طالما راود اليمنيين بعد 
قيام ثورتهم الى جانب استعادة وحدة الوطن وبهما 
عادت الثورة اليمنية «سبتمبر واكتوبر» الى مسارها 
الصحيح في ٢٢مايو االغــر ١٩٩٠م.. وتــالزم هذا 
المنجز مع بناء الدولة اليمنية الموحدة على أساس 
النهج الديمقراطي التعددي، تتواصل االنجازات في 
 التحوالت الديمقراطية والبناء التنموي، وهنا لم تنته
التحديات التي كان مصدرها تلك القوى المعادية للثورة 
والوحدة والديمقراطية التي تحالفت لوقف مسيرة 
االمن واالستقرار والتنمية والبناء عبر مؤامرات وافتعال 
األزمات لتبلغ ذروتها العام الماضي ٢٠١١م وغايتها 
الوصول الى السلطة ولو كان عبر مشروع انقالبي 
أوصل بالدنا الى حافة الكارثة، حال دونها أولئك الشرفاء 
األوفياء المخلصون من أبناء شعبنا، وبمساعدة االشقاء 
واالصدقاء أُفشلت المؤامرة عبر التسوية السياسية التي 
جاءت بها المبادرة الخليجية، إال أن البعض يحاول إعادة 
اليمن الى المربع االول والسعي الى إفشال المبادرة التي 
أعلن المؤتمر الشعبي العام االلتزام بها وتطبيقها وفقاً 
آلليتها التنفيذية المزمنة، وهذا نابع من قناعته بأن هذا 
الطريق هو الذي سيخرج اليمن الى بر االمان ويحفظ له 
إنجازات ثورته ووحدته وخياره الديمقراطي حتى يتمكن 
من مواصلة مسيرته صوب المستقبل االفضل آمناً 

ومستقراً ومزدهراً في ظل ثورته الخالدة ٢٦سبتمبر.

الثورة الخالدة
كلمة 

قيمة الثورات تتجسد بما تحمله من مشاريع بناء وأهداف سامية
االحتفال بأعياد الثورة تذكير لألجيال بأن المنجزات التي نعيشها بفضل تضحيات الشهداء
نجحنا في إنقاذ البلد من دمار وشيك وعلينا استكمال التسوية
نعول على الحوار الوصول إلى قناعات مشتركة حول البديل األفضل

وجه األخ المناضل /عبدربه منصور هادي  
رئيس الجمهورية - النائب األول لرئيس 
المؤتمر -األمين العام.. بياناً سياسياً مهماً بمناسبة 
اليوبيل الذهبي لثورة الـ٢٦ من سبتمبر الخالدة، 
هنأ فيه شعبنا في الداخل والخارج بهذه المناسبة 

الوطنية الغالية.. 
وحيا تضحيات شهداء ومناضلي  أبناء شعبنا اليمني 
الذين بفضلهم ينعم الوطن بالعديد من المكاسب 

والمنجزات الوطنية .. 
نص البيان  ص٣

يــواصــل فخامة  
ــه  ــدرب عــب األخ 
منصور هــادي- رئيس 
الــجــمــهــوريــة- جولته 
الدولية التي تشمل أربع 
عواصم مؤثرة في صنع 
الــقــرار بالعالم، حيث 
بدئت بلندن مروراً بكل 
من نيويورك وباريس، 
ومــــن الــمــتــوقــع أن 
يختمها بزيارة للعاصمة 
األلمانية برلين، مدشناً 
بذلك فصالً جديداً من 
ليمنية  ا سية  ما بلو لد ا
القائمة على الشراكة 

المسؤولة والفاعلة مع 
المجتمع الدولي.

وكــان فخامة رئيس 
الجمهورية قد وصل 
ــــى مــديــنــة  ــــس إل ام
نــيــويــورك األمريكية 
ــاً مــن العاصمة  ــادم ق
البريطانية لندن وذلك 
للمشاركة في اجتماعات 
الــدورة الـ٦٧ للجمعية 
العمومية فــي األمــم 
المتحدة واالجــتــمــاع 
الرابع لمجموعة أصدقاء 

اليمن.
تفاصيل ص٤

في أول جولة أوروبية- أمريكية

الرئيس يبحث ملفات مهمة في الشأن االقتصادي ومكافحة اإلرهاب

رأس األخ عبدربه منصور هادي- رئيس   
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام- اجتماعاً، للجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام  الخميس وذلك لمناقشة كافة 
األوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية من 
كل جوانبها وما يتصل بتنفيذ المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة.
وفــي اللقاء استعرض الرئيس جملة من 
القضايا والموضوعات المتصلة باألوضاع العامة 
وما يفترض أن يقوم به المؤتمر الشعبي العام 
على مختلف مستوياته ومسئولياته من حيث 
الدعم اإلعالمي والسياسي والمعنوي للتسوية 
السياسية كون المؤتمر وحلفائه يمثلون الطرف 
األساس في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة.
وقال رئيس الجمهورية: «كان التزام التهدئة 
اإلعالمية والسياسة اإلعالمية برمتها هي إحدى 
النقاط المهمة في اآللية التنفيذية المزمنة 
للمبادرة والتي تنص وتفرض على أن يواكب 
نجاحات التسوية السياسية ويساندها ويدعمها 
سواء إعالم المؤتمر أو إعالم المشترك وشركائه 
وكافة األطراف السياسية وذلك حتى ال تتعارض 
السياسة اإلعالمية مع الجهود الحثيثة الهادفة 
إلى إخراج اليمن من األزمة والظروف الصعبة 
إلى بر األمان وهي الغاية التي ينشدها كل أبناء 
اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى 

غربه».
تفاصيل ص٤

ترأّس اجتماعاً للجنة العامة للمؤتمر..

رئيس الجمهورية يطالب إعالم 
المشترك والمؤتمر التزام التهدئة


