
إب- بندر العنسي

وبهذا الخصوص احتفل اآلالف من المواطنين بمحافظة إب بالعيد الـ 55 لثورة الـ 
26 من سبتمبر الخالدة بحضور قيادة السلطة المحلية وقيادات األحزاب السياسية 

ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد محافظ إب عبدالواحد محمد صالح في كلمته التي القاها ان محافظة إب كانت 
والتزال وستظل السباقة في الدفاع عن الوطن وثورته وقدمت الشهداء تلو الشهداء 
في سبيل ذلك وعلى رأسهم الشهيد علي عبد المغني قائد ثورة 26 سبتمبر.. 
موضحًا في ذات السياق ان محافظة إب ال تزال السباقة وتحتل المراتب األولى في 
رفد الجبهات بالرجال بغية الدفاع عن الوطن والثورة والوحدة من العدوان الخارجي 

المتمثل بعدوان آل سعود.

ولفت المحافظ صالح الى ان االحتفال بالذكرى الـ 55 لثورة سبتمبر انما هو احتفاء 
بأولئك الشهداء الذين مهروا بدمائهم الزكية حرية الشعب اليمني وسطروا عبر 
مسيرات النضال أروع األمثلة في الدفاع عن الوطن ومكتسباته واحتفاء بصموده 
وثباته أمام أعتى ترسانة عدوانية المتمثلة بالعدوان السعودي الحاقد.. مبينًا ان 
الشعب اليمني يحتفل بمدرسة كبرى من المدارس الوطنية التي أرسى قواعدها 

ومبادئها االبطال الذين سقطوا في ميادين الحرية والشرف.
وأوضح ان ثورة السادس والعشرين من سبتمبر حققت تحواًل حضاريًا كبيرًا في 
حياه الشعب اليمني، وفي واقعه المعاش وذلك عبر احرازها الكثير من المنجزات 
واالنتصارات في حقول العمل االجتماعي واالقتصادي والتنموي والسياسي والثقافي 
تحقيقًا ألهداف ثورة سبتمبر الستة والتي مثلت جوهر اإلرادة الوطنية بفضل إرادة 

الشعب ونضاله وكفاحه. 

ن ان القيادة السياسية والشعب كانوا جنبًا الى جنب في الحفاظ على الثورة  وبيَّ
ومكتسباتها ومبادئها وأهدافها وسيظلون كذلك حتى يتحقق للشعب كل ما يتمناه 

من عزة ورخاء وحياة كريمة آمنة ومستقرة.
من جانبه قال نصر البعداني في كلمته التي القاها نيابة عن األحزاب ومنظمات 
المجتمع المدني: ان الشعب اليمني يحتفي بالذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر بعد 
صراع مع النظام الرجعي االمامي الكهنوتي المستبد في شمال الوطن ومواجهة 
االستعمار البريطاني الغاصب والمحتل لجنوب الوطن.. موضحًا ان الشعب قدم 

قوافل من الشهداء في تحقيق ذلك.
وأضاف البعداني: ان الشعب اليمني يحتفل اليوم ووطنه يتعرض لحرب وعدوان 
غاشم وحصار ظالم ومستمر منذ أكثر من عامين ونصف من قبل تحالف العدوان 
بقيادة السعودية، مبينًا ان استمرار العدوان السعودي على اليمن هو بهدف 

اطماعهم في نهب ثرواته، فضاًل عن ان عدوانهم يستهدف الثورة اليمنية واسقاط 
مشروعها التحرري الديمقراطي التقدمي، بغية ضمان واستقرار عروشهم وعدم 

تأثر شعوبهم بشعارات الثورة المعبرة عن آمالهم وتطلعاتهم.
الى ذلك قال الشيخ مقبل الكدهي في كلمته التي القاها نيابة عن العلماء: ان ثورة 
26 سبتمبر أتت إلغــالق السجون وفتح المدارس وطمس الظلم وإرســاء مبدأ 
العدالة والمساواة.. مشيرًا الى ان الثورة أعطت الشعب اليمني الحرية المطلقة 

للتطلع الى مستقبله.
ن ان العدوان السعودي على اليمن هو عــدوان تاريخي وقد بدأ منذ العام  وبيَّ
1930م وذلك عندما قام النظام السعودي بقتل ثالثة ألف حاج يمني في منطقة 
تنومة، ثم توالى ذلك العدوان إلجهاض ثورة 26 سبتمبر عام 1962م فضاًل عن 

عدوانه الحالي والذي تجاوز العامين والنصف على التوالي.

تتواصل االحتفاالت الجماهيرية في عموم محافظات الجمهورية 
والخارج إبتهاجًا بأعياد الثورة اليمنية المجيدة.. والتي يأتي 
االحتفال بها في ظل استمرار العدوان السعودي الهمجي على بالدنا 
ومحاولة النيل من مكاسب الجمهورية والوحدة والديمقراطية وهي 
المحاولة التي يقف الشعب اليمني وقفة رجل واحد في مواجهة العدوان 

والدفاع عن مكاسب الثورة والوحدة..
وبهذا الخصوص أحيت العديد من المحافظات االحتفال بعيد ثورة 
26 سبتمبر عبر مهرجانات جماهيرية كبيرة عبرت  عن وحدة الشعب 
اليمني في مواجهة العدوان السعودي وتعهده بمواصلة الصمود حتى 
تحقيق النصر لشعبنا وهزيمة العداون السعودي وإفشال أجندته 
التآمرية .. وقد جرت االحتفاالت تحت تحليق طيران العدوان في تحدٍّ 

واضح  للعدو السعودي.

بمناسبة أعياد الثورة اليمنية المجيدة 
ــــ26 مــن سبتمبر  ــــ55 لــثــورة ال »العيد ال
1962م والعيد 54 لــثــورة 14 اكتوبر 
والعيد الـ50 للـ30 من نوفمبر 1967م« 
أحيت اقيادة السلطة المحلية بمحافظة حجة 
ومكتب الثقافة -السبت الماضي- احتفااًل فنيًا 
وخطابيًا احتفاًء بهذه المناسبات العظيمة 
حــيــث شــمــل الــحــفــل عــــددًا مــن الكلمات 
الخطابية والقصائد واالنــاشــيــد الوطنية 
الــمــعــبــرة وزوامــــل مــن الفلكلور الشعبي 

والبرع.. 
وقد ُبدئ االحتفال بآي من الذكر الحكيم 
تلى ذلك كلمة قيادة محافظة حجة والسلطة 
المحلية والتنفيذية ألقاها العميد حميد 
هادي العبيدي وكيل أول المحافظة القائم 
بأعمال المحافظ هنأ فيها ابناء المحافظة 
بهذه المناسبة كما تحدث عــن منجزات 
الثورة اليمنية المجيدة.. وطالب بضرورة 
إيقاف العدوان الظالم على اليمن.. داعيًا 
الى رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية 
لمواجهة الــعــدوان وسيادة سلطة الدولة 
وتطبيق النظام والقانون.. واكــد ان ثورة 
26 سبتمبرالمجيدة هي الثورة األم وهي 
التي أشعلت فتيل التحرر لشعبنا اليمني 
العظيم.. كما ألقى االخ مدير مكتب الثقافة 
االستاذ زيد علي العظهي كلمة تحدث فيها 

عن مراحل الثورة اليمنية وما تسعى اليه 
قوى العدوان باستهداف اليمن ارضًا وانسانًا 
في مختلف الجوانب الثقافية واالقتصاديه 

واالجتماعية.
من جانبه ألقى االستاذ نبيل صوفان نائب 
مدير مكتب التربية عضو الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر الشعبي الــعــام كلمة ســرد فيها 
مراحل الثورات اليمنية ضد الحكم االمامي 

واالستعمار االنجليزي.. 
وألقت االخــت بشائر الشرفي مدير عام 
المرأة كلمة اشــادت فيها بإنجازات الثورة 

اليمنية واهتمامها بالمرأة كشريك اساسي 
في عملية البناء والتنمية واعطائها كامل 
حقوقها المشروعة والمقرة في الدستور 
والقانون.. حضر الحفل األخ الشيخ زيدان 
ــي دهـــشـــوش عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب  ــل ع
واالخــــوة وكـــالء المحافظة الــدكــتــور طه 
الحمزي واالســتــاذ محمد الــقــاضــي، وعــدد 
كبير مــن قــيــادات المحافظة العسكرية 
واالمنية ومديري العموم وقيادات االحزاب 
والمنظمات الجماهيرية وجمع غفير من 

المواطنين والمواطنات.

عبدالباري عبدالرزاق
احتفاًء بأعياد الثورة »26 سبتمبر 
و14 أكتوبر و30 نوفمبر« نظمت 
الــســلــطــة المحلية ومــكــتــب الثقافة 
بمحافظة ذمار -السبت- حفاًل خطابيًا 
بهذه المناسبات الغالية بقاعة المركز 

الثقافي.
وفي الحفل القى محافظ المحافظة 
حمود محمد عباد كلمة قــال فيها: 
من كمال النعمة أن نكون يدًا واحدة 
وتوجهًا واحدًا في هذه الذكرى والعيد 
عيد الـــ26 من سبتمبر المجيد الذي 
ــعــل هــذه  حــقــق مــكــاســب كـــبـــرى.. ول
المناسبة الغالية تعزز لدى اليمنيين 
إرادة الصمود والثبات فــي مواجهة 
الـــعـــدوان الــبــربــري الــبــغــيــض الـــذي 
يستهدف شعبنا بصلف وظــلــم لم 

يشهد له التاريخ مثياًل.
واضاف: ونحن نحتفل بالثورة السبتمبرية لنؤكد بصمودنا وثباتنا أننا فعال ثوريون في الحفاظ 
على سيادة وطننا وفي مواجهة هذا العدوان والصلف، ثوريون في استلهام المعاني الثورية 
نسى ثورة الـ26 من سبتمبر المباركة 

ُ
الحقيقية التي نؤمن بها وال يمكن بأي حال من االحوال أن ت

باعتبار ان القضاء على االستبداد 
واالستعمار من أهدافها.

مــن جــانــبــه أشـــار رئــيــس احـــزاب 
التحالف بالمحافظة حسين الصوفي، 
ومدير عــام مكتب الثقافة محمد 
العومري ، وممثل انصار الله همدان 
االكــوع، إلى أهمية االحتفال بهذه 
المناسبات الوطنية وخاصة في ظل 
األوضـــاع التي تمر بها الــبــالد جــراء 

استمرار العدوان والحصار.
وعبرت الكلمات عن اعتزاز أبناء 
محافظة ذمـــار باالحتفال بأعياد 
الثورة اليمنية »26 سبتمبر و14 
اكتوبر و30 نوفمبر« وتزامنها مع 
مــا يحققه أبــطــال الجيش واللجان 
من انتصارات في مواجهة تحالف 

العدوان الغاشم.
هذا وتخلل الحفل أوبريت غنائي بعنوان »سبتمبر المجد« قدمه شباب فرقة ذمار الفنية، 

وقصيدتان شعريتان للشاعرين علي ناصر القعشمي ومحمد القعمي.
حضر الحفل رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق، ووكالء 

المحافظة والقيادات االمنية ومديرو عموم المكاتب التنفيذية وجمع غفير من المواطنين.
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العبيدي: ثورة سبتمبر أشعلت فتيل الحرية
أبناء ذمار يعبرون عن اعتزازهم بأعياد الثورة 

ويحيون انتصارات الجيش في الجبهات

أبناء إب يتعهدون بالدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والوحدة
 حضاريًا كبيرًا في حياة الشعب اليمني

ً
صالح: ثورة 26 سبتمبر حققت تحوال

عباد: االحتفاء بعيد ثورة 26 سبتمبر يعزز إرادة صمودنا في وجه العدوان

الثورة توحد اليمنيين لمواجهة العدوان
في مهرجان بميدان الشهيد الكبسي

مهرجان فني وخطابي بمحافظة المحويت احتفاًء بأعياد الثورة
نظمت السلطة المحلية بمحافظة المحويت 
-الــخــمــيــس- مــهــرجــانــًا احــتــفــاًء بــأعــيــاد الــثــورة 

26سبتمبر و14 أكتوبر والـ 30 نوفمبر.
ـــذي حــضــره وكــيــل أول  تضمن الــمــهــرجــان -ال
ــالء  المحافظة الــدكــتــور عبدالله الــحــمــزي ووك
الــمــحــافــظــة أحــمــد األخـــفـــش وحـــمـــود شــمــالن 
وعبدالسالم الــذمــاري والــعــزي الشجاف ويحيى 
إبراهيم ورئــيــس محكمة استئناف المحافظة 
ــمــعــمــري، ومــمــثــلــو األحــــزاب  ــقــاضــي يــحــيــى ال ال
والمنظمات والشباب والمرأة والمشائخ والوجهاء 

كلمات وقصائد شعرية.
وفي المهرجان أشار أمين عام المجلس المحلي 
بالمحافظة الدكتور علي الزيكم ومدير مكتب 
الشباب والرياضة عبدالناصر الصوفي ورئيس 

منظمة مناضلي الثورة اليمنية بالمحافظة أحمد 
غوث الدين وكلمة العلماء للعالمة محمد الديلمي 
وكلمة المرأة لمديرة عام تنمية المرأة بالمحافظة 
ــى أهمية االحــتــفــال بهذه  شوقية الحيكمي، إل
المناسبات الوطنية وخاصة في ظل األوضاع التي 

تمر بها البالد جراء استمرار العدوان والحصار.
ولفت المتحدثون إلــى التحديات التي تواجه 
الشعب اليمني جراء استمرار تحالف العدوان في 
استهداف منازل المواطنين ومزارعهم وتدمير 

البنية التحتية للشعب اليمني ومقدرات البالد..
تخلل المهرجان عروض شبابية وكشفية لشباب 
مفوضية الكشافة واألندية الرياضية في المحافظة 
ورقصات شعبية وقصائد للشعراء حسين الشطبي 

وحمير العزكي وبدر الحكمي.

أبناء البيضاء يتعهدون بالدفاع

المنصوري: احتفالنا بسبتمبر رفض للوصاية والعدوان

 نظم مكتب الثقافة بمحافظة البيضاء -السبت- حفاًل 
خطابيًا وفنيًا بمناسبة أعياد الثورة اليمنية العيد الـ 55 

لثورة 26 سبتمبر والعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر .
وفي الحفل هنأ محافظ البيضاء على محمد المنصوري 
القيادة السياسية والشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية 

الخالدة.
وأشـــاد بــالــدور النضالي ألبــنــاء البيضاء فــي مختلف 
المراحل التي مر بها الوطن ودورهــم في الدفاع عن 
الثورة والجمهورية .. الفتًا إلى ما واجهته ثورة 26 

سبتمبر من مؤامرات بدعم النظام السعودي.
وقال: "إن االحتفال بأعياد الثورة يؤكد رفض أبناء 
الشعب اليمني، للوصاية والعدوان الذي استهدف اليمن 
أرضًا وإنسانًا".. مؤكدًا أن الشعب اليمني يدرك خطورة 
المؤامرة التي يتعرض لها الوطن منذ بداية العدوان 

ومحاولة النيل من وحدته الوطنية.
فيما أشـــاد وكــيــل وزارة اإلدارة المحلية لقطاع 

الوحدات محمد شوكه بدور أبناء البيضاء ووقوفهم إلى 
جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.

وتطرقت كلمة المناضلين والثوار التي ألقاها وكيل 
المحافظة حسين الرصاص إلى أهمية االحتفال بهذه 
المناسبات الوطنية والتي تؤكد تالحم الشعب اليمني 
ووقوفه في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن 

أرضًا وإنسانًا.
بدورها أشارت كلمة األحزاب السياسية التي ألقاها 
ــى ضـــرورة تعزيز الجبهة الداخلية  عمر الــهــدار إل
وتفويت الفرصة على قوى العدوان التي عجزت عن 
تحقيق أي تقدم في الميدان بفضل صمود أبناء الشعبي 

اليمني.
مــن جانبه أكــد مدير مكتب الثقافة أحمد سالم 
الهصيصي أن االحتفال بأعياد الثورة اليمنية يجسد 
اعتزاز اليمنيين بالمالحم البطولية التي سطرها مناضلو 

ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

أبناء صعدة يتحدون العدوان السعودي ويحتفلون بعيد الثورة
نظمت قيادة محافظة صعدة ومكتب الثقافة- الثالثاء 
الماضي- حفاًل فنيًا وخطابيًا بمناسبة االحتفال بالعيد الـ 
55 لثورة الـ 26 من سبتمبر والعيد الـ 54 لثورة الـ 14 

من أكتوبر .
وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة محمد كعيبة 
وقــائــد محور صعدة العميد أمين الحميري أكــد وكيل 
المحافظة صالح عقاب حرص أبناء المحافظة على إحياء 
هذه المناسبات الوطنية رغم ما تعرضت له المحافظة من 
استهداف من قبل العدوان السعودي األمريكي على مدى 

أكثر عامين ونصف ودمر كل شيء.
ودعــا أبناء صعدة إلــى الوقوف صفًا واحــدًا في مواجهة 

العدوان واالستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال .
فيما أشارت كلمة األحزاب والتنظيمات السياسية التي 

ألقاها محمد ضيف الله هاشم إلى أهمية االحتفال بالعيد 
الـ 55 لثورة 26 سبتمبر التي واجهت مؤامرات في سبيل 
تحقيق أهدافها .. الفتًا إلى أن ثورة 21 جاءت إمتداد لثورة 

الـ 26 من سبتمبر.
بدورها أشارت كلمة المرأة التي ألقتها أنهار عاطف إلى 
ما تحقق للمرأة في ظل الثورة من إنجازات، في الوقت الذي 

ُحرمت في الدول المجاورة من أبسط حقوقها .
تخلل الحفل -الذي حضره قيادات عسكرية وأمنية ومديرو 
المكاتب التنفيذية وقيادات السلطة المحلية بالمديريات 
وممثلو األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني وعدد من المشائخ والشخصيات االجتماعية -فقرات 
فنية ورقصات شعبية لفرقة وادي عاف وأوبريت لفرقة 

البرق الفنية وقصيدة للشاعر محمد مفلح .

أبناء حجة يؤكدون أن ثورة سبتمبر قادت تحوالت عظيمة


