
االثنين : 16 / 5 / 2011م 
 الموافق :13/ جماد ثاني / 1432هـ 

العدد: )1555( متابعات3

وج��رى خالل االجتماع الوقوف امام 
تطورات االوضاع الجارية في الساحة 
الوطنية وتداعيات االزمة الراهنة التي 
تعيشها البالد في ضوء المواقف المتعنتة 
ألحزاب اللقاء المشترك وما تقوم به من 
اعمال تصعيد وتخريب وقتل وإضرار 
بمصالح الوطن والمواطنين والتعدي 

على الممتلكات العامة والخاصة. 
وقد أطلع رئيس الوزراء المجتمعين 
على نتائج جولته الخليجية التي شملت 
ك��اًل من المملكة العربية السعودية 

وسلطنة عمان ودولة 
االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
المتحدة ودولة الكويت 
وم��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، 
والمباحثات التي أجراها 
م��ع ق��ادة تلك ال��دول 
الشقيقة، والتي تناولت 
تطورات االوض��اع في 
بالدنا وشرح الموقف 
إزاء الجهود والمساعي 
لها  تبذ لتي  ا ة  لخير ا
دول مجلس التعاون 
الخليجي لحل االزمة 

في اليمن وترحيب بالدنا بالمبادرة 
الخليجية واالستعداد للتعامل اإليجابي 
معها، وأهمية الجلوس على طاولة 
ال��ح��وار ترجمًة لما ورد في اتفاقية 
المبادرة الخليجية باعتبارها منظومة 

متكاملة غير قابلة لالنتقاء أو التجزئة . 
فيما أطلع وزي��ر الخارجية الدكتور 
أبو بكر القربي االجتماع على تحركات 
الدبلوماسية اليمنية مع الدول الشقيقة 
والصديقة لشرح حقيقة األوض��اع في 
ضوء كافة التطورات، وما يتم بذله من 
جهود الحتواء األزمة بالطرق السلمية 

التي تجنب بالدنا الفتنة . 
وق���د أك���د فخامة 
رئ��ي��س الجمهورية 
خالل االجتماع على 
تضطلع  ن  أ همية  أ
ك��اف��ة ال��م��ؤس��س��ات 
بدورها كل في نطاق 
اختصاصه واش��راك 
كافة الفعاليات وعلى 
كل المستويات من 
أجل الوقوف إزاء ما 
الوطن من  يواجهه 
تحديات نتيجة تلك 
األزمة التى افتعلتها 
أحزاب اللقاء المشترك، واتخاذ القرارات 
المناسبة التى تكفل الخروج من تلك 

األزمة، وبما يخدم مصلحة الوطن . 
لجهود  ا كافة  فخامته  واستعرض 

المبذولة لتجنيب البالد الفتنة وإراقة 
الدماء التي يسعى إليها اللقاء المشترك 
وش��رك��اؤه��م، وص���ون أم���ن ال��وط��ن 
واستقراره ووحدته ومكاسبه العظيمة 
وثوابته على الرغم من كل االستفزازات 
واعمال التعنت التي تقوم بها أحزاب 
اللقاء المشترك وشركاؤهم في تنظيم 

القاعدة. 
واشار فخامة الرئيس الى قيام اللقاء 
المشترك باالعتداء على الممتلكات 
العامة والخاصة وقطع الطرقات ومنع 
وص��ول إم���دادات ال��غ��از وال��وق��ود الى 
أب��راج  المواطنين باالضافة لضرب 
الكهرباء وأعمال القتل واالعتداء على 
الجنود أثناء أدائهم واجبهم في الحفاظ 
على األمن والسكينة، ومنها ما حدث 

مؤخرًا في مأرب وشبوة والبيضاء. 
ولفت الى ما حدث في الماضي في 
كل من أبين وحضرموت، حيث استشهد 
عدد من الجنود أثناء أدائهم واجبهم، 
الى جانب تلك األعمال التخريبية التى 
قامت بها عناصر احزاب اللقاء المشترك 
في كل من تعز و إب والحديدة وعدن من 
اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة 
واالضرار باألمن، وآخرها ما حدث يوم 

االربعاء اثناء قيام العناصر التخريبية 
التابعة لتلك االحزاب بمحاولة اقتحام 

مبنى مجلس الوزراء واذاعة صنعاء . 
واكد فخامة الرئيس ان هناك قيادات 
في اح��زاب اللقاء المشترك متعطشة 
إلراق��ة الدماء وازه��اق االرواح البريئة 
ذل��ك  م��س��ؤول��ي��ة  السلطة  وتحميل 
الستثارة الرأي العام وتضليله.. موضحًا 

بية  االرها لعناصر  ا ن  أ
م���ن ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة 
والتي خرجت من عباءة 
حزب االخ��وان المسلمين 
)التجمع اليمني لالصالح( 
مع  لف  لتحا با و تسعى 
اح��زاب اللقاء المشترك 
الى ارتكاب اعمال العنف 
والتخريب واالرهاب بهدف 
زعزعة االمن واالستقرار 
وال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي 
لتحقيق اهدافها التخريبية 
واالره��اب��ي��ة واالض����رار 

بمصالح الوطن والمواطن . 
وق��د ن��دد االجتماع بكافة األعمال 
الخارجة على القانون التي تقوم بها 
عناصر احزاب اللقاء المشترك وشركاؤها 

لجر الوطن إلى أتون الفتنة واراقة الدماء 
واالض��رار باالقتصاد الوطني ومصالح 
المواطنين والسكينة العامة في المجتمع 

 .
واشاد االجتماع بالدعوات المتكررة 
ر  ا للحو ية  ر لجمهو ا ئيس  ر مة  لفخا
باعتباره الوسيلة المثلى لمعالجة كافة 
القضايا التي تهم الوطن.. مطالبًا احزاب 
ك  لمشتر ا ء  للقا ا
االس����ت����ج����اب����ة 
ال��دع��وات  لتلك 
واالح�����ت�����ك�����ام 
ل��ل��ع��ق��ل وب��م��ا 
هم  لتفا ا يحقق 
وي��ح��ق��ن ال��دم��اء 
ويخدم المصلحة 

الوطنية. 
ك�����م�����ا ج�����دد 
االجتماع المشترك 
الترحيب بالجهود 
وال���م���س���اع���ي 
المبذولة من األشقاء في دول مجلس 
التعاون الخليجي، واكد التعاطي اإليجابي 
قابلة  متكاملة غير  معها كمنظومة 

للتجزئة أو االنتقاء.

العيد الوطني
الـ)21( للجمهورية

اليمنية أفراحنا بعيدنا الوطني تمنحنا حصانة الوجود وقوة اإليمان بالوحدة والثورة والجمهورية والديمقراطية

الرئيس: عناصر اإلرهاب تسعى مع »المشترك« إلى زعزعة األمن واالستقرار
ماذا تبقى

 يا فندم..؟!
> من قال كلمة حق شعرًا قطعوا 
لسانه.. وم��ن خطب الجمعة أمام 
ماليين اليمنيين داهموا بيته وأباحوا 

دمه..
ومن علَّق صورة الرئيس في سيارته أو في 
مطعمه أو على منزله ُأحرق ودُمر وسُفكت 

دماء أصحابها..
م��ن ك��ت��ب وف��ض��ح ج��رائ��م المشترك 
والمرتدين، تشن ضده حملة إرهاب معلنة 

وغير معلنة..
ومن تشابه اسمه بغيره سُحل في شوارع 
صنعاء.. ومن بادروا وقاموا بالوساطة ُقتلوا.. 

ومن.. ومن.. ومن.. !!
إن دماء أبناء اليمن في ذمتكم.. فأنتم 
المسؤولون ع��ن حماية دم��اء وأع��راض 
وممتلكات المواطنين وردع قطاع الطرق 

والقتلة والخارجين على القانون..
إن التسامح يزيد المجرمين توحشًا وبطشًا 
وإره��اب��ًا.. ولعل غض الطرف عن أعمال 
التقطعات في الطرق ببعض المحافظات 
بدعوى مطالب حقوقية، دون عقاب وحساب 

ق��د دفعهم 
إل��������ى أن 
ي��ع��ت��ب��روا 
اغالق شارع 
ال����دائ����ري 
أمام جامعة 
ص���ن���ع���اء 
وال��س��ت��ي��ن 
م�����������رورًا 
ب�����ش�����ارع 
ال���زب���ي���ري 
 . . مًا عتصا ا
وك���ان ثمن 

ال��ت��س��اه��ل 
ع���ن ذل���ك، 

تماديهم في سفك دم��اء الشباب باطاًل 
لتحقيق مصالح ذاتية وحزبية..

وها هم اليوم قطاع الطرق والمخربون 
اضحوا يقطعون الشوارع التي تؤدي إلى 
دار الرئاسة.. بل صاروا يهددون نهارًا جهارًا 

وبكل وقاحة باقتحام دار الرئاسة..
يا سيدي إن القانون إذا لم يتم تطبيقه 
سيقود اليمن إلى كارثة وسيصبح كل شيء 

مباحًا..
القانون أكبر من المبادرات واالتفاقات.. 
والدماء أعظم عند اهلل من بيته الحرام.. 
وغياب تطبيق القانون حوَّل صنعاء إلى 

متاريس لتوزيع الموت وسفك الدماء..
سيدي الرئيس.. لقد تطاول اللصوص 
على أفراد الجيش واألمن.. يقتلون ويعذبون 
ويضربون، وكل ذلك إلسقاط هيبة الدولة.. 
وإذالل حماة الوطن من أداء واجباتهم الدينية 
والوطنية.. ولم يلق القبض على مجرم واحد 
يحتمي داخل أوكار القتلة منذ بضعة أشهر..

إن الشعب ينتظر القرار منكم.. »إن البغاث 
في أرضنا يستنسر«- كما يقول المثل 

العربي.

محمد أنعم

ج��اء ذل��ك في كلمة اليمن التي ألقاها 
الثالثاء في مؤتمر األمم المتّحدة الرابع 
المعني بأقل البلدان نموًا المنعقد في 
مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة قادة 
الدول ال�)48( األقل نموًا في العالم ودول 

مانحة ومؤسّسات ومنظمات دولية. 
وقال نائب الرئيس: "لقد أوشكنا على 
استكمال مفاوضاتنا لالنضمام إلى منظمة 
إل��ى تقوية  العالمية باإلضافة  التجارة 
شراكتنا اإلنمائية مع األشقاء واألصدقاء 
في ضوء الخطط الوطنية للتنمية وإعالن 
األلفية وبرنامج عمل بروكسل 2001- 
2010م وكما هو واض��ح في تقاريرنا 
المقدّمة للجنة التحضيرية لهذا المؤتمر". 

وأش��ار نائب رئيس الجمهورية إلى أن 
التحدي األكبر للجمهورية اليمنية يتمثل في 
استمرار النسبة العالية للفقر وأعداد الفقراء، 
السيما في الريف باعتبار أن ما يحدث من 
انخفاض في تلك النسبة بفعل الجهود 

لتربوية  ا
يقابل بمعدل نمو سكاني مرتفع وتراجع 
نشاط وقلة إنتاج زراع��ي وارتفاع أسعار 
الغذاء والكوارث واألزمات الطبيعية وندرة 
فرص العمل.. الفتًا إلى أن تلك المجاالت 
والتحديات ستظل محل اهتمام الدولة األول 

مستقباًل. 
وقال: "لقد مرت الجمهورية اليمنية خالل 
عقدين من الزمن منذ العام 1990م بعدد 
من التحديات الداخلية والخارجية، فباإلضافة 
إلى التحدي السكاني وشحة المياه والموارد 
الطبيعية ومشكلة الفقر والبطالة واجهت 
الدولة الفتية منذ بداية التسعينيات مشكلة 
قلة الموارد والتمويالت الالزمة لعملية 
التنمية وتحمّلت أعباء مقاومة اإلرهاب 
والتطرّف الذي صار من أولويات عمل الدولة 
للمحافظة على أجواء األمن واالستقرار على 
الصعيد الداخلي وفي إطار الحدود البرية 

والبحرية مع الدول المجاورة". 

وأض��اف نائب الرئيس: "كما تحمّلت 
هذه الدولة الجديدة بعد تاريخ 22 مايو 
عام 1990م أعباء بناء وإنشاء وهيكلة 
مؤسّسات دولة الوحدة وترسيخ وممارسة 
المبادئ الديمقراطية الناشئة لخلق األجواء 
سية  لسيا ا ية  لحر ا سة  ر لمما ئمة  لمال ا
والتعددية الحزبية وإجراء االنتخابات الحرة 
والنزيهة لديمقراطية ناشئة ووضع برنامج 
إصالحات شامل جنبًا إلى جنب مع مواجهة 
تبعات االضطرابات في القرن األفريقي 
والتي أجبرت مئات اآلالف من الالجئين على 
النزوح إلى الجمهورية اليمنية، فضاًل عن 
عملية القرصنة في الساحل الصومالي 
وخليج عدن التي حمّلت اليمن تكاليف 
التأمين البحري على تجارتها ثم تلى ذلك 

عقد برنامج بروكسل 2001- 2010م".
وتابع: "حيث عملت الدولة على تنفيذ 
خطتي التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للتخفيف من الفقر وفقًا لألولويات الوطنية 

وأهداف األلفية وااللتزامات الخاصة ببرنامج 
عمل بروكسل". 

واستطرد نائب رئيس الجمهورية: "لقد 
عملت اليمن جنبًا إل��ى جنب مع مجتمع 
المانحين الدولي والمؤسّسات التمويلية 
الدولية بهدف حشد الموارد الالزمة لخطتي 
التنمية الثانية والثالثة وحّققت في ذلك 
نجاحات ال ب��أس بها من خ��الل مؤتمري 
المانحين في باريس ولندن بالرغم من تأّثر 
األنشطة التنموية واالقتصادية والسياحية 
والتجارة واالستثمار بالممارسات الخارجة 
على القانون كالتمرّد المسلح في شمال 
البالد واإلرهاب العابر للحدود والقرصنة 
على سواحل اليمن والتي كّلفت الميزانية 
العامة للدولة مبالغ ضخمة على حساب 

مخصّصات التنمية". 
وأردف األمين العام: "كما واجهت اليمن 
خالل تلك الفترة بعض الكوارث الطبيعية 
المدمرة كالفيضانات وكذا تأثير األزمة 

االقتصادية والمالية العالمية وارتفاع أسعار 
الغذاء وانخفاض أسعار النفط ومواردنا منه 
باإلضافة إلى التراجع في اإلنتاج النفطي 
الذي تشكل إيراداته 70% من الميزانية 

العامة لحوالي 90% من الصادرات". 
وأوضح أن الجمهورية اليمنية وبالقليل 
من الفرص واإلمكانات والموارد المتاحة 
وأمام معدل النمو السكاني المرتفع وكذا 
التحديات الخارجية والداخلية مضت ُقدُمًا 
في البرنامج الوطني الشامل لإلصالحات 
االقتصادية والمالية واإلدارية والقضائية 
والتشريعية مع برنامج متكامل لمكافحة 
الفساد وكذلك إلح��داث تنمية اقتصادية 
واجتماعية وبشرية مستديمة، مستهدفة 
ف��ي ذل��ك التخفيف م��ن الفقر والبطالة 
بالدرجة األولى جنبًا إلى جنب مع تحفيز 
النمو االق��ت��ص��ادي وج��ذب االستثمارات 
الخارجية وال��رف��ع م��ن مستوى معيشة 

مواطني الجمهورية اليمنية. 

وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية كواحدة 
من الدول األقل نموًا في العالم منخفضة 
الدخل تواجه فجوات تمويلية كبيرة لعملية 
التنمية والتخفيف من الفقر وبلوغ األهداف، 
مبينًا أن الفجوة التمويلية لليمن ُقدّرت 
مؤخرًا بحوالي عشرين مليار دوالر لتنفيذ 
أهداف األلفية خالل الفترة 2010- 2015م.
وعبّر نائب رئيس الجمهورية عن تطّلع 
اليمن إلى الشركاء في مجتمع المانحين 
الدولي أشقاء وأصدقاء وكذا المؤسّسات 
التمويلية لسد هذه الفجوة الخاصة بأهداف 
األلفية وكذلك الدعم التمويلي لبرنامج 
القدرات اإلنتاجية ذات الكثافة العمالية 
وتنويع الصادرات وتوفير السلع والخدمات 

والتعامل مع المتغيرات المناخية. 
وطالب بتسهيل انضمام ال��دول األقل 
نموًا إلى منظمة التجارة العالمية ومعاملتها 
في  و تها  قيا تفا ا ف��ي  تفضيلي  بشكل 
تسهيل وصولها إلى األسواق وضمن اإلطار 
االلتزام  المحسن مع تفعيل  المتكامل 
الخاص بتخصيص نسبة 0.2% من إجمالي 
الناتج القومي للدول المانحة كمساعدات 

رسمية للدول األقل نموًا. 
وأثنى نائب رئيس الجمهورية على جهود 
الحكومة التركية الستضافتها هذا المؤتمر 
المهم الخاص بالدول األقل نموًا.. معبرًا عن 
سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي. 
وعلى هامش فعّاليات المؤتمر التقى 
نائب رئيس الجمهورية بمسؤول منظمة 
التجارة العالمية باسكال ه��وردي، وبحث 
معه القضايا المتصلة بانضمام اليمن إلى 
منظمة التجارة العالمية وإمكانات الدعم 
المقدمة لليمن لالنضمام للمنظمة وسبل 
تصدير الخضروات والفواكه وإيجاد طرق 

مناسبة لذلك بما يحقق الفائدة المرجوة. 
حضر اللقاء وزي��ر الصناعة والتجارة 
المهندس هشام ش��رف، وعضو مجلس 
النوّاب ياسر العواضي، وسفير اليمن في 

تركيا عبدالقوي اإلرياني. 

خالل ترؤسه إجتماعًا لقيادات المؤتمر

 رأس فخامة األخ علي 
عــبــداهلل صــالــح- رئيس 
المؤتمر  رئيس  الجمهورية 
لسبت،  ا م-  لــعــا ا لشعبي  ا
وبحضور األخ المناضل عبدربه 
ــادي- نائب رئيس  منصور ه
األول  لــنــائــب  ا الجمهورية 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
األمين العام، اجتماعًا موسعًا 
للجنة  ا ء  أعضا مشتركًا ضم 
العامة وكتلتي النواب والشورى 

و الهيئة الوزارية 

التأكيد على أهمية 
اضطالع كافة 

المؤسسات بدورها 
إزاء ما يواجهه 

الوطن من تحديات

التعاطي اإليجابي 
مع المبادرة 

الخليجية كمنظومة 
متكاملة غير قابلة 
للتجزئة أو االنتقاء

على أحزاب المشترك االستجابة لدعوات الحوار واالحتكام للعقل حقنًا للدماء

القى كلمة بالدنا أمام مؤتمر األمم المتحدة 

نائب الرئيس: النمو السكاني ومشكلة الفقر والبطالة 
أهم التحديات التي تواجه اليمن

أّكد األخ المناضل عبد ربه منصور 
هــادي- نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
الــعــام- أن اآللــيــات والتشريعات 
الحديثة لمختلف مؤسّسات الحكم 
الرشيد في اليمن أسهمت كثيرًا 
أشكال  مختلف  على  ء  لقضا ا فــي 
وممارسات الفساد وخلق بيئة مواتية 
لالستثمار المحلي واألجنبي وتحرير 
التجارة مع العالم وتوفير متطلبات 
االنضمام لمنظمة التجارة العالمية. 

اليمن بحاجة إلى 20 
مليار دوالر لتحقيق 

أهداف التنمية 

مقاومة اإلرهاب 
والتطرّف صار 

من أولويات 
عمل الدولة 

benanaam@gmail.com


