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نائبا مدير التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

�سكرتريا التحرير

محمد صالح الجرادي
توفيق عثمان الشرعبي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

أكد أن اآلفة الكربى التي تقلق الوطن هي اإلرهاب

رئيس الجمهورية: ال نريد التفاق الدوحة أن يكون ظاهرة صوتية وعلى الحوثيني تنفيذ النقاط الست
وقال :نكرر مرة اأخرى اأن على املتمردين يف �سعده 

اللتزام بالنقاط ال�ست والآلية التنفيذية لها ، فخيار 

الدولة ه� ال�سالم، يف حني خيار املتمردين احلرب.

وتابع قائاًل: »لقد لحظت خالل اأربعة اأ�سهر من بعد اأن 

اأعلنت الدولة وقف احلرب وتعليق العمليات الع�سكرية 

وبناًء على قبول احلوثيني وجماميعهم بالنقاط ال�ست 

واآليتها، ومع ذلك يق�م�ن بعدة اخرتاقات ونحن نتحمل 

ونتحمل ونتحمل مل�سلحة البلد للم�سلحة ال�طنية العليا 

.«

ولفت فخامته: »اأن اآخر اأعمالهم التخريبية العتداء 

على ع�سو جمل�س النواب يف عقر داره وهو �سغري عزيز 

حمود ومعه عدد من عنا�سر اجلي�س حيث حا�سروهم 

ملدة �سهرين.

وقال: اإن الدولة تتحمل تلك اخلروقات ومل تقم باأي 

عمل ع�سكري كون ما يقومون به �سمن اأجندة خارجية 

واأ�سبح�ا جتار حرب.. م�ؤكدًا اإ�سرار الدولة على الأمن 

وال�ستقرار وتنفيذ النقاط ال�ست.

ولفت فخامته اإىل اأن الدولة كذلك اأعلنت اأثناء زيارة 

اأمري قطر الأخرية اإىل �سنعاء اأنها ملتزمة اأي�ساً باتفاقية 

الدوحة وان لتك�ن عبارة عن ظاهرة �س�تية ولكن يجب 

ان تطبق.

واأ�ساف: نتطلع من اأ�سقائنا يف قطر طاملا معهم توا�سل 

مع احلوثيني ان يتوا�سلوا معهم لإقناعهم باللتزام مبا 

مت التفاق عليه.

يف ذات ال�قت اأكد فخامة الرئي�س اأن ال�حدة اليمنية 

املباركة را�سخة ر�سوخ اجلبال ول خوف عليها.

وخاطب احلا�سرين قائاًل: »ل قلق على وحدتكم 

الوطنية فهي را�سخة، ر�سوخ اجلبال، وهناك عنا�سر 

قليلة ت�سعى اإىل خلق زوبعة يف فنجان كما يحدث يف كل 

جمتمع ول يقلقكم التهويل الإعالمي لبع�س الأحداث يف 

بع�س املناطق، فهناك عنا�سر مترد يف �سعدة ولي�س كل 

اأبناء �سعدة متمردين، وقلة قليلة يف بع�س املديريات 

يف بع�س املحافظات اجلنوبية وال�سرقية من اخلارجني 

على النظام والقان�ن ول ميثل�ن املحافظات اجلن�بية«.

واأو�سح فخامته اأن الآفة الكربى التي تقلق الوطن 

واأقلقت ال�ستثمارات هي الرهاب والأعمال الإرهابية 

لتنظيم القاعدة.. وقال :« اإن همنا الرئي�سي هو الهم 

التنموي وينبغي اأن تتكاتف جهود كل القوى املخل�سة 

والوطنية ملواجهة الإرهاب والتمرد واخلارجني على 

النظام، وتقدمي الت�سهيالت لراأ�س املال الوطني والعربي 

والأجنبي وفقاً ملا كفله قانون ال�ستثمار لت�سجيع وجذب 

ال�ستثمارات يف اليمن ال��ذي من 

خالله ن�ستطيع احلد من البطالة 

ومبا ي�سهم يف ت�سريع وتائر التنمية 

ال�ساملة«.

وت��اب��ع ق��ائ��اًل: »ك���م ه��و رائ��ع 

عندما ن�ساهد م�ساريع ا�ستثمارية 

متميزة، فعندما كنا يف عدن خالل 

الأ���س��ه��ر املا�سية زرن��ا م�سروع 

ف��ن��دق  ال��ق�����س��ر  وه���و م�����س��روع 

ا�ستثماري تنفذه ال�سركة اليمنية 

الليبية القاب�سة �سمن امل�ساريع 

خليجي  ل�ست�سافة  املخ�س�سة 

)20(، ويعمل يف امل�سروع مايقارب 

ثالثة اآلف عامل، وكل عامل يعول خم�سة اأ�سخا�س فهذا 

مك�سب جميل، وهناك م�سروع )تالل الريان( الذي ينفذ يف 

فج عطان ب�سنعاء بتمويل من دولة قطر ويعمل فيه اكرث 

من الف وخم�سمائة عامل يعول كل واحد منهم خم�سة 

ا�سخا�س«.

واأ�ساف :« نحن نريد من الأ�سقاء وخ�سو�ساً يف دول 

اجل�ار وكذلك الأ�سدقاء ال�ستثمار يف اليمن لالإ�سهام يف 

احلد من البطالة .. لنريد منهم �سخ اأموال اإىل اخلزينة 

العامة للدولة«.

��د بع�س  وان��ت��ق��د فخامته ت��ع��مُّ

و�سائل الإع��الم ت�سخيم الأحداث 

يف بالدنا وتناول الخبار ب�س�رة 

مغلوطة ، الأمر الذي يرتتب عليه 

اآث���ار �سلبية واإظ��ه��اره��ا ب�سورة 

مغايرة ملا هو عليه الواقع .. وقال 

: » قد حتدث اأعمال خارجة على 

القانون ومزعزعة لالأمن يف بع�س 

املناطق يف بع�س الأوق��ات، بينما 

معظم حمافظات ومناطق اليمن 

تعي�س يف اأمن وا�ستقرار، ف�سنعاء 

وع��دن اآمنة وكذلك احل��ال يف تعز 

واحل��دي��دة وح�سرموت واملهرة 

وذمار واإب والبي�ساء وحجة واملحويت ورمية وغريها 

من املحافظات ».

واأ���س��اف :« ف��ال يقلقكم م��ا تتناوله بع�س و�سائل 

العالم، �سواء اأكانت اخلارجية املوجهة �سد اليمن اأو 

بع�س و�سائل الإعالم املحلية التي ليروق لها اأي �سيء 

وت�سعى اإىل اإقالق الأمن و�سب الزيت علي النار، فنحن 

يف القيادة واثقون كل الثقة ان الأمن م�ستتب وما يثار من 

ق�سايا هي ق�سايا �سغرية لت�ستدعي القلق ونواجهها 

بحزم وق�ة بالتعاون مع كل ال�سرفاء وكل املخل�سني من 

ابناء ال�طن« .

ع  وقال رئي�س اجلمهورية: »يوم اخلمي�س  املا�سي وقَّ

املوؤمتر ال�سعبي العام وحلفاوؤه واحزاب اللقاء امل�سرتك 

على تبادل الأ�سماء واإن �ساء جلنة للحوار الوطني 

ال�سامل والكامل.. واأ�ساف: »اإن �ساء اهلل تلتئم هذه 

اللجنة، خالل الي�مني القادمني طبقا للد�ست�ر والقان�ن 

واتفاق فرباير يف اطار الثوابت الوطنية دون ت�سويف 

او تالعب بالألفاظ او اإيجاد عراقيل اومفردات اخرى«.

وتابع فخامته: اأن التفاقية واآلياتها وا�سحة وكذا 

الد�ستور والقانون وامنا هناك عنا�سر ل يروق لها الأمن 

وال�ستقرار وتريد املتاجرة بالق�سية الوطنية وتتالعب 

وتت�سول بها يف الداخل واخلارج ، ولكن اأ�سقاء واأ�سدقاء 

اليمن يعرف�ن اليمن حق املعرفة وان اأمن وا�ستقرار 

اليمن �سيء مهم لالأمن وال�ستقرار وال�سلم الدوليني، ولن 

ن�سمح لأحد العبث باأمن وا�ستقرار الوطن.

وج��دد الرتحيب بكل ال�ستثمارات ال�طنية ومن 

دول اجلوار والدول ال�سقيقة.. وقال: نحتاج اإىل تدفق 

ال�ستثمارات ولي�س اإىل م�ساعدات اىل اخلزينة العامة .

واأكد فخامة الرئي�س اأن اليمن تربطه عالقات اأخوية 

متينة ومتميزة مع دول اجل��وار، معربًا عن تطلعه يف 

اأن تك�ن تلك ال��دول �س�قاً مفت�حة للعمالة اليمنية.. 

وق��ال: »ناأمل من اأ�سقائنا يف دول اجل���ار اأن يفتح�ا 

املجال ل�ستقطاب العمالة اليمنية 

ف��ق��د اأ���س��ب��ح ل��دي��ن��ا الآن عمالة 

ماهرة وخ�س�سنا وزارة للتعليم 

املهني وال��ف��ن��ي وي��ت��خ��رج اآلف 

الطالب �سن�ياً من املعاهد التقنية 

واملهنية، يف حني و�سل عدد الطالب 

امللتحقني بتلك املعاهد اإىل اكرث من 

25 األف طالب وطالبة يف خمتلف 

املهن وهذا مك�سب كبري«.

وع��رب ع��ن �سعادته بالحتفال 

بتخريج اكرث من ثالثني األف طالب 

وطالبة م��ن اجلامعات اليمنية 

احل��ك���م��ي��ة والأه���ل���ي���ة.. وق��ال 

:«نرحب بهوؤلء اخلريجني اإىل ميدان العمل وعليهم 

اأن يكونوا قوى منتجة وفاعلة خلدمة م�سرية البناء 

والتط�ير يف ال�طن«. 

وح��ث فخامته اخلريجني العمل على كل ما يخدم 

الوطن..وقال : عليكم الجتاه �سوب الأعمال ال�سريفة 

والنظيفة ولتعمل�ا من اج��ل خدمة التنمية والأم��ن 

وال�ستقرار، فالأمن وال�ستقرار يتحقق باأيدينا جميعاً 

ولي�س باأيدي ال�سرطة والقوات امل�سلحة فقط وامنا 

باأيدي كل امل�اطنني ال�سرفاء .

كما دعا فخامة الرئي�س ال�سباب وال�سابات اخلريجني 

من اجلامعات اإىل اأن يكونوا عند م�ستوى امل�سوؤولية 

والثقة ، وان ليرك�سوا وراء املال املدن�س واحلرام 

والر�س�ة واملغريات والهدايا ويتجنب�ا اإف�ساد النا�س 

كما يحدث من قبل املتنفذين واملنتفعني �س�اء اأكان�ا 

يف ال�سلطة  اأو خارجها ويتجنبوا �سراء ال�سمائر باملال 

املدن�س واملال احلرام .

وقال :« نتطلع عندما تنخرط�ن يف م�ؤ�س�سات الدولة 

لأداء الواجب اأن تظل اأيديكم نظيفة كما هي الآن، واأن 

ل تتل�ث بالأم�ال املدن�سة والر�ساوى واملغريات واأن 

تك�ن�ا عند ح�سن ظن القيادة وعند ح�سن ظن �سعبنا 

بكم«.

واأ�ساف :«مازالت اأياديكم طاهرة، فالتكونوا كبع�س 

ممن �سبقوكم والتحقوا بالعمل يف عدد من موؤ�س�سات 

الدولة وعبث�ا باملال العام واأخل�ا بالعمل الداري، 

وعندما ُك�سف عبثهم واختاللتهم واأخرجتهم ال�سلطة من 

تلك املرافق لب�سوا ثوب النظافة وثوب ال�سالح ون�سبوا 

اأنف�سهم لرفع �سعارات تدعي حماربة الف�ساد، متجاهلني 

اأنهم كانوا غارقني اإىل رقابهم يف الف�ساد يف اي مرافق اأو 

م�ؤ�س�سات ت�اجدوا فيها �س�اء اأكانت وزارات، حمافظات 

اأو وحدات ع�سكرية وامنية«.

واأردف بالقول :«لقد خرج اأولئك الفا�سدون من ال�سلطة 

لأنهم ف�سلوا اإداري��اً وتورطوا يف جرائم الف�ساد املايل 

عون اأنهم يلب�سون ثوب النظافة  والدراي، والآن يدَّ

والطهارة.. فلماذا مل يكونوا طاهرين عندما كانوا يف 

ال�سلطة؟!«.

وت�ساءل فخامة الرئي�س كم الذين �سي�ستفيدون من 

املال املدن�س، قلة قليلة ولكن عامة �سعبنا عا�سب�ن 

على بطونهم حمافظون على كراماتهم رافعون روؤو�سهم 

رافعون هاماتهم ل يطاأطئونها على الإط���الق، واأي 

اإن�سان نظيف و�سريف ل يطاأطئ راأ�سه اأبدًا، اأما املرت�سي 

والعميل واخلائن فهو يعي�س وراأ�سه مطاأطئ.

وعرب فخامته عن �سكره وتقديره لوزارة التعليم العايل 

وقيادات اجلامعات اليمنية وكوادرها على اجلهود التي 

يبذلونها يف �سبيل اإعداد وتاأهيل الطالب اليمني وت�سليحه 

بالعلم واملعرفة.

وخاطب فخامته الفائزين بجوائز البحث العلمي قائاًل 

»: نرحب بكم ترحيباً حارًا يف ميدان 

امل�ست�يات  خمتلف  على  العمل 

امل�ؤ�س�سية ونتطلع و�سعبنا ينظر 

اإليكم بتفاوؤل ان تكونوا قد اأديتم 

ر���س��ال��ة وطنية ك��ب��رية م��ن اجل 

خدمة ال�طن يف املجالت املتعددة 

التنم�ية والثقافية وال�سيا�سية 

والجتماعية«.

واأ�ساد بتنظيم وزارة ال�سباب 

والريا�سة للمخيمات ال�سبابية يف 

كل انحاء ال�طن ملا لها من اأهمية 

يف عملية التقاء ال�سباب من خمتلف 

املحافظات لتعميق الثقة وخلق 

روح وطنية وحدوية.

وحيا فخامة الرئي�س يف ختام كلمته واأ�ساتذة وعمداء 

اجلامعات على كل مابذلوه لتخريج هذه النخبة من 

الطالب والطالبات من اجلامعات اليمنية.. مهنئاً اجلميع 

بقدوم �سهررم�سان املبارك.[

¿ جدد فخامة األخ/ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية- دعوته للمتمردين الحوثيين االلتزام بالنقاط الست وآليتها 
التنفيذية، مؤكدًا أن خيار الدولة هو السالم.

جاء ذلك في كلمة فخامته لدى حضوره- أمس األول- ومعه نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي االحتفال 
بيوم العلم 30 يوليو في دورته الثالثة وتوزيع جوائز رئيس الجمهورية للبحث العلمي- الدورة الثانية- وإقامة المخيمات 

والمراكز الشبابية والرياضية.

معظم محافظات الوطن تعيش األمن واالستقرار واإلعالم يحاول تهويل بعض املمارسات
قريبًا التئام لجنة الحوار طبقًا للدستور والقانون واتفاق فرباير

هناك عناصر 
يروق لها املتاجرة 

بالقضية 
الوطنية

على الحزبيني االتجاه 
صوب األعمال 

الشريفة.. والتحلي 
باملسؤولية الوطنية

اشتمل امليثاق الوطني على املبادئ والقضايا 

األساسية التي تهم اجلميع بهدف الوصول الى تالحم 

جميع الفئات والعناصر الوطنية شعبًا وحكمًا..

وجهت دعوة حضور ألملع كرة القدم

بالدنا تقر الـ22 من الشهر الجاري موعدًا لسحب قرعة خليجي 20 
محمد القيداني

اأقر الحتاد اليمني لكرة القدم حتديد موعد اإجراء قرعة بطولة كاأ�س 

اخلليج العربي يف ن�سختها الع�سرين واملقرر اإقامتها يف ثغر اليمن البا�سم 

عدن وكذلك مدينة اأبني خالل الفرتة )22 نوفمرب - 4 دي�سمرب( 2010م.

وحدد الحتاد اليمني م�ساء يوم الأحد املوافق 22 اأغ�سط�س اجلاري 

موعدًا لإجراء قرعة خليجي 20 بح�سور ممثلي جميع الحتادات امل�ساركة 

يف كاأ�س اخلليج وكذلك ممثلني من خمتلف الحتادات العربية لكرة القدم 

وفقا ملا اأورده موقع الحتاد اليمني لكرة القدم .

واأو�سح الدكتور حميد �سيباين اأمني �سر الحتاد اليمني لكرة القدم اأنه مت 

توجيه الدعوة لقيادات الحتادات الكروية يف خمتلف الدول العربية وكذلك 

الحتادين الآ�سيوي والدويل لكرة القدم حل�سور مرا�سم قرعة خليجي 20 

، ويف مقدمتهم �سعادة حممد بن همام العبدهلل رئي�س الحتاد الآ�سيوي لكرة 

القدم ، وال�سيد جريوم فالكه اأمني عام الحتاد الدوىل لكرة القدم )الفيفا( ، 

واملاليزي اليك�س �س��ساي اأمني عام الحتاد الآ�سي�ي لكرة القدم .

وكان الحتاد اليمني لكرة القدم قد وجه الدعوة كذلك لأملع جنوم الكرة 

اخلليجية للم�ساركة يف �سحب قرعة خليجي ع�سرين حيث وجهت الدعوة 

لقائد املنتخب ال�سعودي وهدافه ال�سابق ماجد عبداهلل اأحد اأ�سهر جنوم 

الكرة ال�سع�دية .

ووفقا ملا هو معمول به يف مرا�سيم �سحب القرعة فاإن جنوم الكرة يف 

املنتخبات اخلليجية ال�ست والعراق �سي�ساركون يف تلك املرا�سم حيث 

وجهت الدعوة لنجم الكرة الإماراتية عدنان الطلياين واملهاجم الكويتي جا�سم 

يعقوب اأحد اأ�سهر املهاجمني يف دورات كاأ�س اخلليج 

وه��داف املنتخب العماين ال�سابق هاين ال�سابط 

وقائد العنابي القطري الدويل ال�سابق من�سور 

مفتاح وحار�س املنتخب البحريني الأ�سبق 

حمود �سلطان والذي يعد من اأف�سل احلرا�س 

الذين ظهروا يف تاريخ دورات كاأ�س اخلليج 

وجنم الكرة العراقية وهداف منتخبها ال�سابق 

اأحمد را�سي بالإ�سافة لنجم املنتخب امل�سري 

حممد اأب� تريكة.

وكان اجتماع اأمناء �سر الحت��ادات اخلليجية 

الذي عقد يف ال�18 من ي�لي� اجلاري مبدينة عدن قد 

اأقر تثبيت اإقامة بطولة خليجي ع�سرين يف اليمن خالل 

الفرتة من ال�22 نوفمرب وحتى ال�4 دي�سمرب املقبل اثر 

زيارتهم التفقدية ملن�ساآت خليجي ع�سرين .

وجاء قرار اأمناء �سر الحتادات اخلليجية ليمثل 

جرعة م�سكنة لل�سارع الريا�سي يف اليمن جراء 

الت�سريبات الإعالمية التي عمد البع�س اإليها لكن 

ال��رد اخلليجي جاء وا�سحا وموؤكدا يف الوقت 

ذات��ه م��دى عمق ال��ع��الق��ات ب��ني اليمن ودول 

اخلليج العربي يف ظل التاأكيدات اخلليجية 

قامة مناف�سات  ييدها لإ بدعمها الكامل وتاأ

خليجي ع�سرين الذي ميثل لليمن حدثا كرويا 

ا�ستثنائيا بكل املقايي�س . يف املقابل فاإن م�سدرا يف 

اإحتاد الكرة الكويتي نفى تلقي الحتاد الكويتي لأي دعوة من قبل نظريه 

اليمني وفقا ملا اأوردته النباأ الكويتية اليوم الأثنني حيث اأكد امل�سدر الكويتي 

اأن احتاد بالده تلقى اىل الآن موافقة 3 احتادات خليجية فقط للم�ساركة يف 

الجتماع الت�ساوري الذي دعا اليه رئي�س احتاد الكرة ال�سيخ طالل الفهد 

والذي مت تاأجيله من 8 اأغ�سط�س اجلاري اىل 22 من ال�سهر نف�سه لبحث 

مدى ا�ستعداد اليمن ل�ست�سافة خليجي 20 واملقررة خالل نوفمرب املقبل، 

والحتادات الثالثة هي البحرين وال�سعودية وعمان، م�سيفا ان الحتاد 

الماراتي اأبدى موافقة �سفوية حل�سور الجتماع وبانتظار تاأكيد هذا الأمر 

بكتاب ر�سمي. واأ�سار اىل ان احتاد الكرة بانتظار موافقة بقية الحتادات 

اخلليجية حل�سور الجتماع ومنها الحتاد العراقي الذي مل تت�سح الروؤية 

فيه بعد ب�سبب اخلالفات يف كيفية اجراء انتخاباته. وبني امل�سدر ان الجتماع 

�سيناق�س تقريرين، الول هو التقرير المني الذي كانت قد طلبته المانة 

العامة ل��دول جمل�س التعاون اخلليجي من وزراء داخلية دول جمل�س 

التعاون، حيث كانت قد طلبت منهم كل على حدة تقريرا عن الو�ساع المنية 

يف مدينة عدن اجلنوبية، و�سيتم جمع كل التقارير وو�سعها يف تقرير واحد 

يلخ�س احلالة المنية يف عدن، اأما التقرير الثاين الذي �سيتم مناق�سته فهو 

خا�س بزيارة امناء �سر الحتادات اخلليجية ملدينة عدن ال�سهر املا�سي 

لالطالع على مدى ا�ستعداد البنى التحتية لليمن ل�ست�سافة البطولة.

واأكد امل�سدر اأهمية هذا الجتماع، حيث �سيقرر اإما اعتماد اقامة البطولة 

يف اليمن اأو تاأجيل اقامتها ملدة عام على ان يتم نقل مقر اقامتها للبحرين 

لأنها البلد الذي يلي اليمن يف �سلم ترتيب ا�ست�سافة البطولة، م�سيفا ان هذا 

الجتماع �سيتم عقده بوجود 5 احتادات خليجية فقط، وبالتايل �ستكون 

القرارات التي تخرج منه ملزمة جلميع الحتادات اخلليجية.

السالمي تهانينا
تم االثنني املاضي عرس الزميل

 عبداهلل الساملي
 وسط احتفاء زمالئه ومحبيه حيث كان 

يف مقدمة املهنئني االخوان
 د. احمد عبيد بن دغر -االمني العام املساعد 
للمؤتمر، وطارق الشامي-عضو االمانة العامة 

رئيس الدائرة االعالمية.. وعدد كبري من اعضاء 
االمانة العامة للمؤتمر..

تهانينا للزميل الساملي بحياة زوجية سعيدة
 وبالرفاه والبنني.


