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عدد مكرس بمناسبة 
العيد الـ٥٤ 

لثورة ١٤ أكتوبر الخالدة

نشكر البعثة الطبية الروسية والفريق الطبي والفني اليمني

ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م كانت وستبقى في ذاكرة شعبنا يومًا خالدًا يعبر عن  
مرحلة عظيمة وطنيًا ألنها جسدت وحدة اإلرادة اليمنية وتالزمية انتصارها 
شماًال وجنوبًا.. فقيام ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م على النظام الملكي اإلمامي الرجعي 
االستبدادي يعني اشتراطيًا قيام ثورة في الجنوب ضد االستعمار البريطاني المتجبر 
الجائر.. وبالمثل لم يكن ممكنًا مع بقاء االستمعار واإلمامة أن تقوم ثورة في الشمال والجنوب.
ولتأكيد هذه الحقيقة ينبغي االشارة الى الحركات واالنتفاضات وحتى الثورات التي قامت 
منذ احتالل الجنوب عام ١٨٣٩م والتحرر من االحتالل التركي عام ١٩١٨م والتي جميعها 
ُمنيت بالفشل، وبالطبع علينا هنا أال نغفل تحوالت الوضع العربي والعالمي الذي سبق وصاحب 
قيام الثورة اليمنية «٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر» ولكن العامل األساس تمثل في وحدة اإلرادة 

الوطنية النضالية ألبناء الشعب اليمني العظيم.
اليوم يحتفل شعبنا اليمني بالعيد الـ٥٥ لثورة ٢٦ سبتمبر والـ٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر وهو 
يواجه تحالفًا عدوانيًا سعوديًا إقليميًا ودوليًا غير مسبوق في طبيعته ووحشيته هدفه 
تحطيم االرادة اليمنية الواحدة التي ثأرت على أعتى نظام استبدادي متخلف وهزمت أقوى 
امبراطورية استعمارية لطالما تفاخرت أن الشمس ال تغيب عنها، في ظل عدوان مستمر 
للعام الثالث على التوالي.. وبرهن اليمانيون بصمودهم وتصديهم ألقذر حرب عدوانية 
ها من أحقية وعدالة القضية التي ثار شعبنا من  عرفها التاريخ أن الثورة اليمنية تستمد بقاء
أجلها قبل أكثر من نصف قرن.. فمن حق شعب حضاري عريق الوجود على أرضه مستقًال 
موحدًا متحررًا من كل اشكال الهيمنة والوصاية عليه، وأن المعتدين ومرتزقتهم إْن عاجًال 
أم آجًال سوف ينهزمون، وسيكون انتصار الشعب اليمني بعظمة صبره وشجاعته وحكمته 

وسيخلده التاريخ في أسفاره في المستقبل كما كان في الماضي القريب والبعيد..
ويبقى توجيه الحديث الى مرتزقة تحالف العدوان السعودي االماراتي المصرين على هذه 
عونه «الشرعية» لتحكم اليمن  الحرب القذرة والشاملة على شعبهم من أجل عودة ما يدَّ
بعد كل هذا الدمار والدماء التي سفكت واألرواح التي أزهقت ظلمًا وعدوانًا مع سبق االصرار 
والترصد بقصف الطائرات وباألوبئة واألمراض والجوع الناجم عن الحصار الجائر.. أو من أجل 
إعادة تقسيم اليمن وفقًا ألهواء أصحاب النزعات المناطقية والطائفية والجهوية المريضة، 

أو بدافع االرتزاق على حساب تدمير وطن وإبادة شعب.. 
لهؤالء نقول إن حقائق غايات هذا العدوان باتت واضحة وانتهت الذرائع والمبررات التي 
موا 

ّ
كانوا يروجون لها ولم يعد هناك أي التباس.. وما عليكم إال أن تعودوا الى عقولكم وتحك

ضمائركم وتثوبوا الى رشدكم وتستجيبوا لدعوات المصالحة الوطنية قبل فوات األوان 
وتستوعبوا دروس التاريخ وِعَبْر.. فمن لم تحِمهم بريطانيا رغم أنهم أقل إجرامًا وتورطًا 
منكم في العمالة والمشاركة في سفك دماء اليمنيين، كيف ستحميهم دول النفط ومدن 

الملح التابعة.. الفرص مازالت سانحة ولن تطول..
أخيرًا.. الثورة اليمنية باقية ومستمرة ومنتصرة على كل الطغاة والمستبدين والغزاة 

والمحتلين..

كلمة 

الثورة اليمنية التحررية

حالة الزعيم الصحية مستقرة
أكد مصدر مسئول في مكتب الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  

الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي- أن الحالة الصحية للزعيم 
مستقرة بعد أن أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح داخل إحدى مستشفيات 

العاصمة صنعاء -الجمعة الماضية.
وأوضح المصدر أن الزعيم سيواصل إجراء الفحوصات والعالج لبعض االصابات 

التي تعرض لها جراء جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة والتي دبرتها ونفذتها 
جماعة االخوان المسلمين وبمباركة وتنسيق من الفار هادي وأذنابهم..

الى ذلك يتدفق اآلالف يوميًا الى اللجنة الدائمة لالطمئنان على صحة الزعيم، كما 
يتلقى مكتب الزعيم آالف االتصاالت لالطمئنان على صحته من كبار السياسيين 
العرب واألجانب وكذلك القيادات السياسية والشخصيات االجتماعية ورؤوساء 

األحزاب والشباب والنساء الذين يحرصون على متابعة الحالة الصحية للزعيم أوًال 
بــأول.. هذا وقد امتألت مواقع التواصل االجتماعي بتغريدات االطمئنان على 

صحة الزعيم والتضرع لله العلي القدير بأن يلبسه ثوب الصحة ودوام العافية..
مغردين بالوفاء: «إذا أنت بخير فنحن بخير»..

تفاصيل صـ٣

في خطاب مهم وجهه ألبناء شعبنا بالعيد الـ ٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر

الزعيم:احتفاالتنا بأعياد الثورة انتصار وشموخ وثبات في وجه األعداء
النظام السعودي ناصب العداء ثورة «سبتمبر وأكتوبر» وتواطأ مع المستعمرين

فها َمْن ال ضمير لهم
َّ

الوطن سينهض بعطاءات أبنائه وسيتجاوز العثرات والكوارث التي خل

مثلما نحتفل بأعيادنا الوطنية سنحتفل باالنتصار الحاسم على دول العدوان الذي تقوده السعودية

سنحرر أرضنا من الغزاة الجدد كما حررناها باألمس من األستعمار البريطاني

أدعياء الشرعية يقدمون اإلحداثيات للعدوان بهدف القتل والدمار وإرضاًء ألسيادهم

ه رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر   وجَّ
الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح، كلمة 
مهمة  الى جماهير شعبنا في الداخل والخارج بمناسبة 
العيد الـ٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة حيا فيها تضحيات 
أبطال ثــورة ١٤ من أكتوبر المجيدة التي انطلقت من 

على جبال ردفان الشماء بقيادة المناضل راجح بن غالب 
لبوزه ضد االستعمار البريطاني وخاضت كفاحًا مسلحًا 
حتى تحقق لشعبنا االنتصار في يوم الـــ٣٠ من نوفمبر 
٦٧ وأوضح الزعيم علي عبدالله صالح ان احتفاالت شعبنا 
اليمني بأعياد الثورة تمثل انتصار وثبات في وجه تحالف 

العدوان الذي تقوده السعودية ضد بالدنا مؤكدًا ان شعبنا 
سينتصر على أعداء الثورة والجمهوية والوحدة.. مشيدًا 
بالمالحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش  واللجان 

ضد العدوان ومرتزقته .
نص الخطاب ص٢

برئاسة أبو راس

اللجنة العامة تناقش المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية وتتخذ قرارات مهمة
ندين ماتعرضت له بعض الوزارات من اقتحامات مسلحة

ووقفت اللجنة العامة أمــام استمرار العدوان في  
ارتكاب المجازر الوحشية بحق أبناء الشعب اليمني 
 بشدة تلك 

ً
بشكل يومي في مختلف المحافظات.. ُمدينة

الجرائم التي ستضاف إلى سجل جرائم تحالف العدوان الذي 
تقوده السعودية على مدى عامين ونصف.

وأشــارت اللجنة العامة إلى أن تلك الجرائم تأتي بالتزامن 
مع مرور الذكرى السنوية الثانية لمجزرة سنبان والذكرى 
 أنها جرائم 

ً
السنوية األولى لمحرقة القاعة الكبرى، مؤكدة

حرب وإبــادة جماعية لن تسقط بالتقادم وستتم محاسبة 
مرتكبيها عاجًال أم أجًال.

ودعت المجتمع الدولي وفي المقدمة األمم المتحدة ومجلس 
األمن الدولي إلى الخروج عن الصمت إزاء ما يرتكبه تحالف 

العدوان السعودي من جرائم وحصار ظالم وذلك من خالل 
إصدار قرار دولي ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار.

وقد جددت اللجنة العامة تهانيها لكافة أبناء الشعب اليمني 
في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الـ٥٤ لثورة ١٤ 
أكتوبر المجيدة والتي مثلت نقطة تحول في تاريخ شعبنا 
النضالي ضد المحتل البريطاني وطــرده من جنوب الوطن 
بفضل التضحيات العظيمة التي قدمها الثوار والمناضلون 
 إلى أن االحتفال بذكرى ثــورة ١٤ 

ً
ضد االستعمار، مشيرة

 لشعبنا لمواصلة صموده في مواجهة 
ً
 قوية

ً
اكتوبر يمثل دفعة

الــعــدوان والــغــزاة والمحتلين الجدد وحقه في مقاومتهم 
وطــردهــم من كل شبر من وطننا الحبيب كما فعل ثوار 

ومناضلو ثورة ١٤ أكتوبر.

أحزاب التحالف تهنئ الزعيم بأعياد 
الثورة ونجاح العملية الجراحية

بعث المجلس االعلى الحزاب التحالف  
الوطني الديمقراطي برقية تهنئة 
لرئيس الجمهورية االســبــق، رئيس المؤتمر 
الشعبي الــعــام، الزعيم علي عبدالله صالح، 
بمناسبة اعياد الثورة اليمنية (سبتمبر- اكتوبر- 

نوفمبر)..
وجددت احزاب التحالف التأكيد على تمسكها 
بــوحــدة الصف الوطني فــي مواجهة الــعــدوان 
ومخططاته، ووقوفها الى جانب الشعب وكل 
القوى الوطنية في وجه العدوان ومخططاته 
التآمرية التي تستهدف مكتسبات ثــورة ٢٦ 

سبتمبر و١٤ اكتوبر و٢٢ من مايو. 
وثمنت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي 

التضحيات الجسيمة التي يقدمها ابطال الجيش 
واللجان الشعبية والمتطوعون للدفاع عن الوطن 
وصد الغزاة المعتدين كامتداد ألولئك االبطال 

من الثوار والمناضلين والشهداء.
وهنأت رئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله 
صالح بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي 
أجراها بالنجاح، سائلين المولى عز وجل ان يمده 
بوافر العمر والصحة، وأن يسدد على طريق 
طاه.. وكل عام وانتم واليمن في خير 

ُ
الخير خ
وعافية 

ورحم الله شهداء الثورة والجمهورية الذين 
هم الزكية بكل ايثار واخــالص في  قدموا دماء

سبيل حرية واستقالل اليمن.

جرائم عمالء 
االستعمار من 

«هينس» إلى «هادي»

اإلعداد 
لتفجير ثورة 
«١٤ أكتوبر»

الدور البطولي 
للمرأة اليمنية 

في ثورة أكتوبر

برقيات تهاٍن للزعيم بمناسبة العيد الـ٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر

فريق األمم المتحدة في جيبوتي فشل.. والسعودية تعزل اليمن عن العالم
في تقرير سري:

الفار «هادي» يسعى لتوريط البرلمان بتأييد 
العدوان وتأجير الجزر اليمنية رفع عدد من المسئولين وقادات األحزاب والتنظيمات  

والشخصيات االجتماعية ومناضلي الثورة اليمنية 
برقيات تهاٍن للمناضل الوحدوي الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
بمناسبة العيد الـ٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة من على قمم 
جبال ردفــان الشماء ضد االستعمار البريطاني.. أكــدوا فيها 

االستمرار على درب ابطال ثورة ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر في 
الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية 
واالنتصار على أعداء شعبنا الذين يشنون عدوانًا همجيًا على 
بالدنا للعام الثالث.. وتعهدوا بهذه المناسبة الوطنية بطرد 
االستعمار الجديد ومرتزقته، كما طردوا االستعمارالبريطاني 

باألمس وألحقوا به هزائم نكراء..

ـــر ســـري   ـــري ـــق ـــشـــف ت ك
لألمم المتحدة عن فشل 
الفريق الذي شكلته األمم المتحدة 
للتفتيش عن السفن المتجهة الى 
الموانئ اليمنية بدعوى منع دخول 
األسلحة، في أداء مهمته، وعجز 
عن ايصال األغذية واألدوية ألكثر 

من ٢٧ مليون يمني.

وأكــد التقرير أن سفينة حربية 
سعودية غرب ميناء الحديدة هي 
المخولة بمنح االذن للسفن التجارية 
وليس مكتب األمم المتحدة الذي 

يتخذ من جيبوتي مقرًا له.
ــهــدف المعلن  وأشــــار الـــى أن ال
آللية األمــم المتحدة في جيبوتي 
هــو عـــدم تــأخــيــر شــحــنــات النقل 

التجارية لليمن، بيد أن السعودية 
استطاعت أن تفرض حصارًا جائرًا 
على اليمنيين وتعزل اليمن عن 
العالم وتمنع دخول عشرات السفن 
التي تحمل االمـــدادات األساسية، 
كما تقوم بحجز سفن في جدة أو 

دبي لمدة عام..
تفاصيل صـ١٤

كشف الشيخ يحيى علي الراعي -رئيس مجلس  
النواب- أن الفار هادي يسعى بشتى السبل الى عقد 
جلسة برلمانية للنواب الموالين للعدوان في عدن من أجل 
إقرار ١٥ بندًا بينها تأييد البرلمان لتحالف العدوان الذي 
تقوده السعودية، وكذلك الموافقة على تأجير جزر يمنية 
لــدول خارجية وفي مقدمتها أرخبيل سقطرى وحنيش 

وجزيرة ميون وغيرها.
جاء ذلك في المناقشات التي شهدتها جلسة مجلس النواب 
-األحــد- وأشــاد فيها رئيس المجلس بالمواقف الوطنية 
ات  الشجاعة ألعضاء المجلس وتماسكهم رغــم االغـــراء
والتهديد. الجدير بالذكر أن الفار هادي أخفق خالل ما يقارب 
السنة في استقطاب عدد من أعضاء مجلس النواب الستكمال 
النصاب لعقد جلسة في عدن، علمًا أن هناك نصًا دستوريًا 
حصر جلسات البرلمان في العاصمة صنعاء فقط.. الى ذلك 
أشاد مجلس النواب بموقف رئيس مجلس النواب المصري 
علي عبدالعال تجاه الوفد البرلماني اليمني إلــى اجتماع 
الجمعية العمومية لالتحاد البرلماني الدولي في العاصمة 

الروسية وإصراره على اعتماد وفد برلماني يمني موحد.
وقال الراعي: إن الوفود الخليجية وقفت ضد ممثلي البرلمان 

اليمني، معربًا عن أسفه إزاء الموقف السلبي المتحفظ للوفد 
اإليراني. وأوضح القائم بأعمال رئيس لجنة العالقات الخارجية 
بالمجلس النائب بسام الشاطر أن الدعوة اآلتية من االتحاد 
ه بأربعة أسماء مناصفة بين  البرلماني الدولي اشترطت إيفاء
صنعاء والموالين للرياض، وتم اعتماد النواب أحمد الكحالني، 

زكريا الزكري، محمد الشدادي، وسلطان العتواني.
وتابع الشاطر: "ذهب عشرة من الموالين للرياض وحاولوا 
مع الوفود الخليجية عرقلة حصول الكحالني والزكري على 
بطائق المشاركة، إال أن رئيس مجلس الــنــواب المصري 
-باعتباره عضوًا في اللجنة التنفيذية الممثلة للمجموعة 
العربية- أصر على اعتماد األربعة األسماء الواصلة من رئيس 

مجلس النواب بصنعاء. باعتباره المخول قانونيًا بذلك".
وإزاء تعنت الشدادي وإصــراره على رئاسة الوفد اليمني 
وإلقاء كلمته، اقترح رئيس مجلس النواب المصري أال يكون 
في الوفد اليمني رئيس ومرؤوس وأن تقتصر كلمة الوفد 

على النواحي اإلنسانية ويفوضونه بإلقائها حًال لإلشكالية.
وأوضح النائب بسام الشاطر أن عراقيل الشدادي حرمت 
الوفد اليمني من تمثيل اليمن كعضو مشارك في اجتماع 

االتحاد البرلماني الدولي واعتماده كعضو مراقب فقط.

إذا أنـت بخيــر فنحـن بخيــر
أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح


