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افتتح عددًا من املشاريع التطويرية للقوات الجوية

نائب الرئيس يشهد تخريج دفع جديدة من صقور الجو
¿  ح�ضر نائب رئي�س اجلمهورية الأخ املنا�ضل عبدربه 
من�ضور هادي احلفل اخلطابي والعر�س الع�ضكري الذي اأقيم 

مبنا�ضبة تخرج الدفعة التا�ضعة من املعهد الفني والدفعة 

الثانية من املدر�ضة الفنية يف القوات اجلوية.

وا�ضتعر�س نائب الرئي�س العر�س الع�ضكري املهيب الذي 

قدمته الدفع املتخرجة وال��ذي عك�س التطور النوعي الذي 

�ضهدته القوات اجلوية والقوات امل�ضلحة يف جمال التدريب 

والتاأهيل، وج�ضد اخلريجون الروح املعنوية العالية والأداء 

املقتدر يف حتقيق املهام الدفاعية والقتالية.

عقب ذلك قام نائب الرئي�س ومعه وزير الدفاع اللواء حممد 

نا�ضر اأحمد وقائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي اللواء حممد 

�ضالح الأحمر ونائب رئي�س الأركان ل�ضئون التدريب اللواء 

علي �ضعيد عبيد بتوزيع ال�ضهادات واجلوائز على اأوائل الدفع 

املتخرجة.

كما قام نائب رئي�س اجلمهورية بافتتاح عدد من امل�ضاريع 

املت�ضلة بتطوير البنية التحتية للقوات اجلوية، ومنها �ضاحة 

طائرات )ميج 29( املقاتلة وظلل الطائرات، و�ضاحة ال�ضقور 

ومعهد التطوير القتايل املكون من مبنى الإدارة والأجنحة 

والف�ضول الدرا�ضية، وقاعة ثغر اليمن التي ت�ضتوعب اأكرث من 

الفي �ضخ�س بكامل جتهيزاتها.

كما افتتح الأخ عبدربه من�ضور هادي مركز �ضيانة الطائرات 

املقاتلة )ميج 29( ومركز �ضيانة طائر )انتينوف 26-24( 

ومركز �ضيانة طائرات )اليو�ضن( ومبنى قيادة اللواء الثامن 

طريان، وم�ضروع امللحق اجلديد لقيادة القوات اجلوية ومبنى 

ال�ضرب احلادي ع�ضر للعمليات اخلا�ضة.

وحث نائب الرئي�س على ال�ضتخدام الأمثل وال�ضيانة الدائمة 

لهذه امل�ضاريع والمكانات التي تهدف يف املقام الأول اإىل تعزيز 

قدرات القوات امل�ضلحة، وعرب عن تقديره للجهود التي تبذل 

يف �ضبيل تطوير اإمكانات وقدرات قواتنا امل�ضلحة ب�ضنوفها 

املختلفة، واأ�ضاد مبا نالته القوات اجلوية والدفاع اجلوي من 

تطورات يف خمتلف املجالت.

وكان وزير الدفاع قد األقى خالل احلفل كلمة نقل يف م�ضتهلها 

حتيات وتهاين وتربيكات فخامة الأخ علي عبداهلل �ضالح- رئي�س 

اجلمهورية القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة- مبنا�ضبة احتفالت 

ال�ضعب والقوات امل�ضلحة والأمن باأعياد الثورة اليمنية »العيد 

ال�48لثورة ال�26من �ضبتمرب، والعيد ال�47لثورة ال�14من 

اأكتوبر، والعيد ال�43لال�ضتقالل ال�30 من نوفمرب« ومتنيات 

فخامته للخريجني املزيد من التقدم والنجاح يف مهامهم العملية. 

وا���ض��ار وزي��ر ال��دف��اع اإىل اأن الدفع اجل��دي��دة من الكوادر 

واملهند�ضني يف خمتلف تخ�ض�ضات القوات اجلوية والدفاع 

اجلوي متثل اإحدى ثمار الثورة اليمنية والوحدة املباركة. 

وقال: »نحن نفتخر ونعتز بهوؤلء ال�ضباب.. �ضباب الوحدة 

الذين توافدوا من خمتلف حمافظات الوطن.. جم�ضدين الوحدة 

الوطنية يف اأبهى �ضورها، واأ�ضبحوا اليوم كاأ�ضرة واحدة يف 

هذا ال�ضرح التعليمي الذي ي�ضهد تطورًا كبريًا يف ظل الرعاية 

والهتمام الذي يوليه فخامة الأخ علي عبداهلل �ضالح- رئي�س 

اجلمهورية القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة- لعملية التاأهيل 

واجلاهزية الفنية والقتالية للقوات اجلوية والدفاع اجلوي 

وللقوات امل�ضلحة ب�ضكل عام«. 

واأ�ضاد ب��الأدوار الوطنية البارزة للقوات اجلوية والدفاع 

اجل��وي يف الدفاع عن �ضيادة الوطن و�ضمائه، ويف ت�ضدي 

منت�ضبيها الأبطال لأع��داء الثورة واجلمهورية والوحدة، 

مقدمني ت�ضحيات غالية من ال�ضهداء امليامني من �ضقور اجلو 

الأبطال الذين ميثلون اليد الطوىل لليمن والذراع القوي للقوات 

امل�ضلحة. 

وعرب وزير الدفاع عن �ضكره وتقديره لقيادة القوات اجلوية 

والدفاع اجلوي واإدارة املعهد الفني واملدر�ضة الفنية ولهيئات 

التدريب والتدري�س وكل الذين اأ�ضهموا يف تخريج هذه الكوادر، 

ويف تبّنيها مل�ضروع كلية الهند�ضة واإ�ضرافها على �ضري مراحل 

التنفيذ حيث تعترب هذه املن�ضاأة الع�ضكرية مك�ضباً وطنياً عظيماً 

يخدم القوات امل�ضلحة واملجتمع اليمني من خالل ما متتلكه 

من اإمكانات لإعداد الكفاءات الهند�ضية القادرة على الإ�ضهام يف 

عملية التطوير والتحديث والتنمية الوطنية ال�ضاملة. 

واأ�ضاف:«اأغتنم هذه املنا�ضبة لأرف��ع با�ضمكم وبا�ضم كل 

حماة الوطن اأ�ضمى اآيات ال�ضكر والعرفان لفخامة الأخ علي 

عبداهلل �ضالح- رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى للقوات 

امل�ضلحة -على رعايته ملوؤ�ض�ضة الوطن الدفاعية، ونوؤكد يف 

الوقت ذاته لفخامته اأن القوات امل�ضلحة �ضتظل على عهدها 

وفية لواجباتها الد�ضتورية، ودائمة ال��ولء هلل ثم الوطن 

والثورة والوحدة، و�ضوف تكون عند م�ضتوى ثقة ال�ضعب 

اليمني وقيادته ال�ضيا�ضية احلكيمة يف الذود عن ال�ضيادة ويف 

الت�ضدي لالإرهابيني واخلارجني على القانون ومروجي ثقافة 

احلقد والكراهية.. لينعم ال�ضعب والوطن بالأمن وال�ضتقرار.. 

وت�ضتمر العملية التنموية.. وي�ضتمر النماء والزدهار يف وطن 

الثورة واجلمهورية والوحدة«. ۹

القوات املسلحة ستتصدى لإلرهابيني والخارجني على 
القانون ومروجي ثقافة الحقد والكراهية

برملان أوروبا يدعو املجتمع الدولي إىل تحرك عاجل لدعم 
اليمن يف مواجهة العنف اإلرهابي واالنفصالي

الهمداني:املرأة حققت حضورًا 
الفتًا يف حكومات املؤتمر

¿  اأعلن الربملان الأوروبي اإدانته ال�ضديدة 
ل��الع��ت��داءات التي ا�ضتهدفت دبلوما�ضيني 

وموظفني اأوروب��ي��ني يف �ضنعاء الأرب��ع��اء.. 

وقال رئي�س الربملان الأوروبي جري�ضي بوزيك 

يف ت�ضريحات اأدىل بها يف بروك�ضل: اإن اعتداءات 

الأرب��ع��اء وا�ضتهداف دبلوما�ضيني ورعايا 

اأوروبيني يف اليمن، يوجه اإن��ذارًا للمجتمع 

ال��دويل ويدعوه للتحرك العاجل لدعم اليمن 

وتعزيز قدراته يف مواجهة الإرهاب والت�ضدي 

لالأعمال الإرهابية«.

م�ضددًا على »�ضرورة م�ضاندة احلكومة 

اليمنية يف عملها الرامي لوقف دوامة العنف 

الإرهابي والنف�ضايل«.. وتقدمي الدعم لها من 

اأجل معاجلة الو�ضع الأمني وبناء الدولة.

وقال: »يتعني علينا اأي�ضاً اأن نعمل من اأجل 

دعم جهود اليمن للتخفيف من معدل الفقر، 

الذي يوؤدي بدوره اإىل ت�ضاعد التطرف«.

واعترب رئي�س اجلهاز الت�ضريعي الأوروبي 

»اأن هذه الع��ت��داءات الإرهابية تثبت مرة 

اأخرى اأن تنظيم القاعدة يعمل �ضد م�ضلحة 

ال�ضعب اليمني مما ي�ضتوجب من الأط��راف 

الدولية التحرك مل�ضاندة جهود اليمن ودعم 

اأجهزته الأمنية مبا ميكنها من جمابهة الإرهاب 

ومالحقة الإرهابيني«.

ويف هذا ال�ضدد اأكد وزير اخلارجية الربيطاين 

وليام هيج اأن العتداء امل�ضني الذي ا�ضتهدف 

دبلوما�ضيني بريطانيني يف �ضنعاء الأربعاء 

�ضي�ضاعف من عزمية بريطانيا يف دعم احلكومة 

اليمنية ملجابهة التحديات التي تواجهها اليمن.

وقال الوزيز هيج يف ت�ضريح لهيئة الإذاعة 

الربيطاانية: »هذا العتداء يذّكرنا اأن اأمامنا 

جهودًا ينبغي القيام بها من اأجل دعم اليمن 

وتعزيز ق��درات��ه الأمنية ملواجهة خماطر 

الأعمال الإرهابية املتزايدة لتنظيم القاعدة«.. 

واأ�ضار  اإىل اأن احلكومة الربيطانية كانت 

ال�ضباقة حل�ضد الدعم الدويل لليمن وجهوده 

الأمنية والتنموية والتي ُتوجت بتاأ�ضي�س 

جمموعة اأ�ضدقاء اليمن من �ضركاء التنمية 

يف اليمن م��ن ال���دول واملنظمات الدولية 

املانحة.۹

¿  اأكد ال�ضتاذ طه ح�ضني 
ال��ه��م��داين رئ��ي�����س دائ���رة 

امل��ن��ظ��م��ات اجل��م��اه��ريي��ة 

ع�����ض��و الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

م  لعا ا ل�ضعبي  ا متر  للموؤ

اأن امل���راأة اليمنية حققت 

جناحات كبرية وح�ضورًا 

متميزًا يف احلياة ال�ضيا�ضية 

والج��ت��م��اع��ي��ة ويف كافة 

موؤ�ض�ضات الدولة، وذلك يف 

ظل ما اأولتها اإي��اه القيادة 

ال�ضيا�ضية يف البالد وقيادة 

امل��وؤمت��ر ال�ضعبي ال��ع��ام 

علي  الخ  بفخامة  ممثلة 

ع���ب���داهلل ���ض��ال��ح رئ��ي�����س 

اجلمهورية رئي�س املوؤمتر 

ال�ضعبي العام.

 كما اأ�ضار الهمداين خالل 

ل��ق��ائ��ه اأواخ�����ر ال���ض��ب��وع 

املن�ضرم باأخ�ضائية النوع 

الج��ت��م��اع��ي يف م��ن��ت��دى 

م��دري��د ال�ضيدة اإي��ف��اء اإىل 

اأن املوؤمتر ال�ضعبي العام 

ح��ر���س منذ ف��رة طويلة 

على اأن يعطي امل��راأة كافة 

حقوقها ويدعم تواجدها يف 

احلياة ال�ضيا�ضية اليمنية 

والوظيفة العامة للدولة 

مبا فيها التمثيل يف الربملان 

وال�������ض���ورى وامل��ج��ال�����س 

امل���ح���ل���ي���ة واحل���ق���ائ���ب 

ال���وزاري���ة، م��و���ض��ح��اً اأن 

الربنامج النتخابي لفخامة 

رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة فيما 

يخ�س امل��راأة قد مت تنفيذه 

وت��رج��م��ت��ه ع��ل��ى اأر�����س 

ال��واق��ع ووف��ق��اً للن�ضو�س 

ال��د���ض��ت��وري��ة والقانونية 

التي مل تفرق ب��ني الرجل 

واملراأة يف ممار�ضة احلياة 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة واحل�����ق يف 

امل�����ض��ارك��ة، وج���دد رئي�س 

دائرة املنظمات اجلماهريية 

م��وق��ف امل��وؤمت��ر ال�ضعبي 

ال��ع��ام ال��داع��م ل��ل��م��راأة يف 

خم��ت��ل��ف امل���ج���الت ال��ت��ي 

حددها الربنامج النتخابي 

لفخامة رئي�س اجلمهورية.. 

م�ضريًا اىل اأن الأمر يتطلب 

ت�ضافر جهود كافة القوى 

يف املجتمع املدين والحزاب 

ال�ضيا�ضية.

 وقال: الفرة املا�ضية من 

عمل ودعم املوؤمتر للمراأة 

لق��ت ارت��ي��اح��اً ك��ب��ريًا من 

قيادة املوؤمتر، وقد �ضاركت 

قيادات عليا يف ذلك وعربت 

عن موقفها الوا�ضح جتاه 

هذه امل�ضاألة، وتاأكيدًا لذلك 

اأو�ضت القيادات املوؤمترية 

العليا باأن يكون هناك كوتا 

ح��ت��ى تتمكن امل�����راأة من 

التواجد يف الربملان القادم.

 ويف ه���ذا ال�����ض��دد ن��وه 

ال�ضتاذ طه الهمداين اىل اأن 

النتخابات القادمة �ضت�ضهد 

تواجدًا قوياً للمراأة وذلك 

ب��ن��زول ع���دد ك��ب��ري منهن 

كمر�ضحات من قبل املوؤمتر 

ال�ضعبي العام.

هذا وقدم �ضرحاً تو�ضيحياً 

الدولية حول  ولة  للم�ضوؤ

م����ا حت���ظ���ى ب����ه امل������راأة 

اليمنية من دعم يف املوؤمتر 

ال�ضعبي العام وتواجدها 

الفاعل واملوؤثر يف خمتلف 

تكويناته وكذا اإ�ضراكها يف 

خمتلف امل��واق��ع القيادية 

والوظيفية.

من جانبها عربت ال�ضيدة 

اإيفاء عن �ضكرها البالغ لهذا 

اللقاء الذي جمعها برئي�س 

دائرة املنظمات اجلماهريية 

وك��م��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات التي 

نب  جا ىل  ا عليها  ح�ضلت 

متر  للموؤ لغ  لبا ا ها  ير تقد

ال�����ض��ع��ب��ي ال��ع��ام ونهجه 

الداعم للمراأة وما حظيت 

ب��ه م��ن دع��م متوا�ضل من 

اأعلى قيادة يف املوؤمتر ممثلة 

بفخامة الخ علي عبداهلل 

�ضالح رئي�س اجلمهورية 

ال�ضعبي  امل��وؤمت��ر  رئي�س 

العام.۹

طه الهمداين

عبداهلل أحمد غانم- رئيس الدائرة السياسية باملؤتمر:

هناك عجز عربي يف مواكبة التغريات العاملية وتحقيق حلم الجماهري

واأ���ض��اف : م��ن ال�ضعب ان نتحدث ع��ن حت�ضني 

الأو�ضاع داخلياً اإل اذا اأعدنا النظر  يف او�ضاعنا 

القومية والتي بدورها توؤثر يف و�ضع كل قطر عربي 

وبالتايل لي�ضتطيع كل قطر عربي منفردًا ان ي�ضنع 

لنف�ضه جتربة متقدمة يف اأي م�ضتوى من امل�ضتويات.

م�ضريًا اإىل ان كل الوراق التي قدمت لتطوير العمل 

العربي امل�ضرك مبا فيها املبادرة التي قدمتها بالدنا 

جاءت بناء على اح�ضا�س عربي ب�ضرورة احداث نقلة 

يف العمل العربي امل�ضرك وهو الح�ضا�س الذي ترجم 

نف�ضه يف قرار قمة عمان العربية التي انعقدت يف العام 

2001م ثم كرر نف�ضه يف قمة �ضرم ال�ضيخ العام 2003م 

والتي وعلى �ضوئها حركت اجلامعة العربية العجلة 

ووجهت مذكرات لكل بلد عربي على حده بان يقدم 

مايراه �ضرورياً لتطوير العمل العربي امل�ضرك.

واو�ضح ان اليمن قدمت م�ضاركة مع غريها يف ذلك 

بل وا�ضتفادت من الوراق التي قدمت قبل تقدمي 

املبادرة اليمنية ومنها املبادرة الليبية كونها حوت 

افكارًا جيدة.

املبادرة اليمنية منا�ضبة لتطوير العمل العربي 

امل�ضرك لأنها حتمل اأهدافاً ومبادئ تكاد يجمع عليها 

الكل وتلبي كل التطلعات لإقامة عمل عربي م�ضرك 

ب�ضورة جديدة..

وقال عبداهلل اأحمد غامن : يف تقديري ال�ضخ�ضي ان 

الهداف واملبادئ التي يف املبادرة ليمنية هي التي 

جعلت الربملان العربي يجمع على ان املبادرة اليمنية 

متثل اف�ضل خيار مطروح امام الأمة العربية من اجل 

ان تنتقل من و�ضعها احلايل اىل و�ضع احتاد الدول 

العربية مبا ميكنها من امتالك القوة الكافية لتطوير 

او�ضاع العرب لن هذه املبادئء تزيل اخلوف اأو 

الت�ضكيك لدى اأي دولة عربية تفكر ان الحتاد العربي 

رمبا يلغي �ضيادتها او يطغى عليها او ينتق�س من 

امكاناتها.

موؤكدًا : ان كل هذه التخوفات ت�ضقط امام املبادئ 

الوا�ضحة للمبادرة اليمنية، وا�ضار غامن اإىل ان اي 

م�ضروع عربي قابل للتطبيق يف الو�ضع الراهن يجب 

اأن يحمل الآليات التي يت�ضمنها او التي تختلف عن 

نوع الآليات املوجودة حالياً على �ضبيل املثال حل 

املنازعات بالطرق ال�ضلمية ويعني رف�س ا�ضتخدام 

العنف يف ظل اخلالفات بني الدول والبديل لذلك هو حل 

كل اخلالفات بالطرق ال�ضلمية من خالل اآلية اوجدتها 

املبادرة اليمنية وتتمثل يف حمكمة العدل العربية انه 

فلو ا�ضتع�ضى حل هذا النزاع فمن املمكن ان يلجاأ 

الطرفان اىل حمكمة عدل عربية وق�ضاة هذه املحكمة 

مكونة من كل ال��دول العربية وبذلك تكون كل دولة 

مطمئنة بتمثيلها يف هذه املحكمة واأن هناك توازناً يف 

حماية جميع امل�ضالح العربية.

متطرقاً اىل ما احتوته املبادرة اليمنية فيما يتعلق 

بالمن القومي العربي والذي خ�ض�ضت له املبادرة 

اليمنية اآلية منفردة كفيلة بحماية امن الدول العربية 

جميعاً.

وا�ضتطرد عبداهلل غامن : ان كل الق�ضايا التي هي مثار 

قلق عند بع�س الدول العربية �ضوف حُتل و�ضوف جتد 

نف�ضها مطمئنة اىل امنها وم�ضاحلها يف هذا امل�ضروع 

العربي.

معلقاً على غياب عدد من الزعماء العرب يف القمة  

الخرية بقوله ان كل قمة عربية ت�ضهد غياب لزعماء 

عرب ولكن ميزة الغياب يف هذه القمة اأنه غياب فردي.

معلقاً على ما طرحه المني العام جلامعة الدول 

العربية عمرو مو�ضى يف قوله اإن القمة العربية القادمة 

�ضت�ضهد فتح ك�ضف ح�ضاب للعمل العربي 

امل�ضرك بقوله : الأخ عمرو مو�ضى 

دائماً مايطرح ق�ضايا ا�ضراتيجية 

�ضواء يف اثناء انعقاد القمم العربية 

او حتى يف غريها من الجتماعات 

العربية وهذا مهم اأنه ليغيب على 

بال العرب الق�ضايا ال�ضراتيجية 

التي يجب ان ينتبهوا اإليها با�ضتمرار 

وان ل ين�ضغلوا بالق�ضايا العابرة وقال 

ان ك�ضف احل�ضاب الذي وعد به عمرو 

مو�ضى من املمكن اأن يتم عرب 

القمة  لي�س يف  مرحلتني 

العتيادية القادمة فقط 

التي �ضتعقد يف مار�س، 

ولكن ك�ضف احل�ضاب 

الول �ضيكون يف يناير 

ع��ن��د ان��ع��ق��اد ال��ق��م��ة 

القت�ضادية يف القاهرة 

فاجلانب القت�ضادي 

يف العمل العربي مهم جدًا ويحتاج اىل ك�ضف ح�ضاب 

حقيقي.. والجابة عن �ضوؤال اىل اأي مدى ا�ضتطاع 

العرب ان ي�ضاعدوا بع�ضهم ويعملوا تنمية حقيقية 

يف بلدانهم على م�ضتوى ال�ضعيد القطري او ال�ضعيد 

القومي؟ وبعد ذلك ك�ضف احل�ضاب الخ��ر وطبعاً 

�ضيكون يف اغلبه �ضيا�ضي يف قمة مار�س هنا تالحظ اأن 

هناك دورًا مينياً ينبغي ان ل ين�ضى وهو التاأكيد على 

دورية اجلامعة العربية حيث كانت القمم العربية .

وقال : انه من العام القادم �ضوف تعقد القمة العربية 

مرتني يف العام قمة اعتيادية وقمة ا�ضتثنائية.

واكد ان العرب اذا ارادوا ان يكونوا قوة �ضغط يف 

العامل ميكن ان يقنعوا الآخرين بعقالنية ما يطرحونه 

وان يقنعوا الوليات املتحدة المريكية اوًل.. حيث 

قال اإن الطرف الذي يجب اأن يقتنع هو اأمريكا فقط 

فهي الدولة الوحيدة القادرة.. على العرب اإذا اأرادوا 

اقناع الوليات املتحدة الأمريكية ان ت�ضغط على 

ا�ضرائىل لتعيد احلقوق العربية وتقبل بال�ضالم على 

اأ�ضا�س قرارات ال�ضرعية الدولية لذلك العرب عليهم اأن 

يوجهوا جهودهم لقناع الطرف الأمريكي حتديدًا لأن 

الطرف الأوروبي مقتنع مبا يطرح ولكنه لي�ضتطيع ان 

يعمل �ضيئاً وكذلك الطرف الرو�ضي وبقية دول العامل..  

مقتنعة باحلق العربي.

وعلق عبداهلل اأحمد غامن حول مايتعلق بدول اجلوار 

بقوله: ان هذا املو�ضوع مل يطرح لأول مرة ولكنه 

يتكرر يف القمم العربية وهو مو�ضوع ا�ضراتيجي 

بالن�ضبة للعرب ولب��د من اخلو�س فيه ولي�س من 

ال�ضروري اخلروج  منه برابطة دول اجلوار وغريها 

من امل�ضميات.

ولكن املهم ان تكون العالقات العربية مع الدول 

املجاورة لها عالقة جيدة ولي�س دول اجلوار املهمة 

فقط بل يجب ان تكون تلك العالقة جيدة مع كل دول 

اجل��وار مبا فيها ال��دول الفقرية.. وقال ان املبادرة 

اليمنية  قد اأوج���دت اآلية تعامل مع دول اجل��وار 

جيدة ومنا�ضبة توجد للدول العربية كياناً قوياً 

وا�ضراتيجياً.

م�ضريًا اىل ان هناك بع�س الطرح احل�ضا�س فيما 

يتعلق بايران باعتبارها من دول اجلوار وهناك تخوف 

من النزعة اليرانية وهذا �ضيء م�ضروع ولكن يجب 

ان نتجاوزه.۹

¿  في حديث موضوعي وشفاف أجرته معه الفضائية اليمنية أذاعته مساء السبت الماضي 
قبل انعقاد قمة سرت العربية االستثنائىة مع األخ األستاذ عبداهلل غانم رئىس الدائرة 

السياسية بالمؤتمر عضو اللجنة العامة حول العديد من الموضوعات المرتبطة بالمبادرة 
اليمنية وأهدافها ومنطلقاتها الهادفة إلى تفعيل العمل العربي المشترك..

وقال االستاذ عبداهلل غانم: ان الجامعة العربية قد مر عليها 65 سنة وهي فترة كافية 
ليتم اعادة النظر في آليتها وفي اسسها خاصة وان االحداث العاصفة  التي شهدتها 
المنطقة العربية أثبتت ان هناك عجزًا عربيًا لتلبية رغبات الشعوب العربية وهناك عجزًا 
عربيًا عند مواكبة مايحدث في العالم من تغييرات وتكتالت كبيرة تسعى الى الرقي 
بشعوبها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وتمضي بهم الى االمام بينما التزال االطر 

العربية الحالية عاجزة عن تقديم ماهو ضروري لشعوب االمة.

من الصعوبة بمكان تطوير وضعنا 
الوطني بمعزل عن قضايانا القومية

املبادرة اليمنية مثلت أفضل خيار لإلصالح 
املؤسسي للعمل العربي املشرتك

غياب بعض القيادات العربية عن 
القمة االستثنائية يعد فرديًا

العمل الحضاري يحتاج من قمة العرب 
القادمة كشف حساب حقيقي

ال يستطيع أي قطر عربي أن 
يصنع لنفسه تجربة متقدمة


