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العيد الذهبي للثورة

سيظل الـ26 من سبتمبر حدثًا وطنيًا خالدًا 
متوهجًا ينير الحاضر والمستقبل

هـادي يحقـق إنجــازات كبيــــــــــــــرة لليمن اقتصاديًا وسياسيًا

البنك الدولي وصندوق النقد يجددان 
دعمهما لليمن إلكمال اإلصالحات

تواصاًل للنجاحات المثمرة التي خرجت   
عبدربه  لرئيس  ا فخامة  جولة  بها 
منصور هادي الى عدد من الدول االوروبية 
ومحطتها األه��م ف��ي ك��ل م��ن نيويورك 
وواشنطن االمريكيتين، التقى فخامته بعدد 
من المسئولين الدوليين واألمميين والتي 
عادت بنتائج ايجابية كبيرة لليمن خاصة على 

المحورين السياسي واالقتصادي.
في ه��ذا الصدد استقبل فخامة رئيس 
الجمهورية عبدربه منصور هادي »الجمعة« 
الماضية في مقر اقامته بالعاصمة االمريكية 
واشنطن رئيس البنك الدولي الدكتور جيم 

يونغ والوفد المرافق له.
وف��ي اللقاء ت��ن��اول رئ��ي��س الجمهورية 
بالتفصيل المشاكل والصعوبات التي تواجه 

بالدنا خاصة االقتصادية منها.
م��ن جانبه أع��رب رئيس البنك الدولي 
عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية وعن 
الخطوات التي تسير عليها بالدنا في طريق 
االنتقال السلمي للسلطة، مؤكدًا في هذا 
الصدد ان البنك الدولي لن يدخر جهدًا في 
تقديم المساعدات الممكنة وان المجتمع 
الدولي حريص على ضرورة مساعدة اليمن 
في هذه الظروف االستثنائية والعمل على 
نجاح متطلبات المرحلة االنتقالية السياسية 

فيها.
االخ  فخامة  لتقى  ا الصعيد  ذات  وعلى 

عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- 
»السبت« الماضي في مقر اقامته بالعاصمة 
االمريكية واشنطن مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستينا الغارد وركز اللقاء على 
أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين 
بالدنا والصندوق، خصوصًا في هذه الظروف 

العصيبة التي تمر بها بالدنا.
وقدم فخامة عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية في اللقاء طبيعة األوضاع الناجمة 
عن االزمة السياسية التي نشبت مطلع العام 
المنصرم 2011م، متطرقًا ال��ى طبيعة 
االحتياجات الملحة على كافة المستويات 
ومايعكس الصورة بجالء واض��ح لقيادات 

الصندوق واآلليات المحددة لذلك.
من جانبها عبرت مديرة صندوق النقد 
الدولي عن ارتياحها للمؤشرات المشجعة 
التي ظهرت مؤخرًا بما في ذلك استقرار سعر 
الصرف واالحتياطيات االجنبية في الشهور 

القليلة الماضية.
وأكدت ان الصندوق سيظل في حوار وثيق 
مع السلطات اليمنية حول كيفية االستمرار 
في دعم ما تبذله من جهود طيبة والبناء على 
التقدم الذي احرز نحو تحقيق االستقرار في 
ظل »التسهيل االئتماني السريع« المتفق 
عليه في ابريل الماضي.. مشيرًا إلى ان اليمن 
قد حقق نجاحات كبيرة في تحوله السياسي 

تبشر بمستقبل واعد وأكثر اشراقًا..

بان كي مون: أمن واستقرار ووحدة اليمن يهم المنطقة والعالم
أكد أمين عام األمم   

المتحدة ب��ان كي 
مون إصرار األمم المتحدة 
والمجتمع الدولي كله على 
ض��رورة خ��روج اليمن من 
ظروفه وأوضاعه الراهنة 

الصعبة.
وأش�����ار ب���ان ك���ي م��ون 
خالل استقباله االخ رئيس 
الجمهورية عبدربه منصور 
هادي بمقر األمم المتحدة 
»الخميس« الماضي الى 
الخطوات التي تمت خالل 
المرحلة االولية من سير 
المبادرة الخليجية وآليتها 
المزمنة في إط��ار تنفيذ 
المرحلة االنتقالية المتفق 
ص  لخصو ا ا  ب��ه��ذ عليها 
والوصول الى االنتخابات 

المقررة في 2014م.
وأكد بان كي مون أن أمن 
واس��ت��ق��رار ووح���دة اليمن 
قضية ال تهم اليمن وحده 
بل تهم المنطقة والعالم 
الجغرافي  الموقع  ك��ون 
استراتيجية  لليمن يمثل 

أمنية واقتصادية عالمية.
وق��دم فخامة الرئيس 
ع��ب��درب��ه منصور ه��ادي 
أم���ام أم��ي��ن ع���ام األم��م 
سة  ئا ر هيئة  و ة  لمتحد ا
األم���م ال��م��ت��ح��دة ع��رض��ًا 
مجريات  لطبيعة  ماًل  شا
االح���داث ف��ي اليمن منذ 
نشوب األزمة مطلع العام 
المنصرم، وم��ا  واجهته 
اليمن خ��الل ه��ذه األزم��ة 
وت��داع��ي��ات��ه��ا س��ي��اس��ي��ًا 
واق��ت��ص��ادي��ًا وص���واًل الى 
ق  لوفا ا حكومة  تشكيل 
وإجراء االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التي كانت نقطة 
حاسمة واستراتيجية في 
المعاصر  اليمن  ت��اري��خ 
خ��اص��ة أن��ه��ا أج��ري��ت في 
ظروف وأوضاع استثنائية 
ودقيقة وصعبة جدًا وذلك 
تعبيرًا عما يتوق اليه اكثر 
من )95%( من أبناء الشعب 
اليمني للخروج من الظروف 
الصعبة وعدم الدخول في 

الحرب االهلية.

في جولته األوروبيــــــــــــــــــة األمريكيـــة

منصور   عبدربه  األخ  أعلن 
هادي رئيس الجمهورية عن 
تمّكن السلطات من كشف ست شبكات 
تجسس في اليمن تعمل لصالح إيران 
وت��م إحالة خمس منها إل��ى القضاء 

والسادسة تم الكشف عنها مؤخّرًا.
وأّكد رئيس الجمهورية في محاضرة 
له في مركز »ودرو ويلسون« الدولي 
بواشنطن أن إي��ران تجنّد شبكات 
تجسّسية ف��ض��اًل ع��ن دع��م بعض 
لمسّلحة،  وا لسياسية  ا ت  را ل��ت��ي��ا ا
حيث ت��ق��دّم ال��دع��م ال��ق��وي للحراك 
المسّلح والدعم اإلعالمي والعسكري 
واالستخباراتي والمالي لقوى الحراك 
المسّلح في داخل جنوب اليمن وفي 

الخارج.
وأش��ار األخ الرئيس إلى »تدخّالت 
خارجية معادية في الشأن اليمني«، 
منها »التدخالت اإلقليمية المعادية 
ل��ت��وجّ��ه اليمن ح��ال��ي��ًا, وال��ت��دخ��الت 
الموجّهة ضد  اإليرانية  واألنشطة 
اليمن في إطار تنامي النشاط اإليراني 
في المنطقة ومحاولة فرض نفسها 
ب��ق��وة ح��ي��ث تسعى إل���ى تعويض 
يد  تزا م��ع  تيجية  االسترا رتها  خسا
مؤشرات قرب انهيار النظام السوري 
رة  لخسا ا تلك  تعويض  ولتها  ومحا
في اليمن انطالقًا من أهمية موقعها 

االستراتيجي.
وأض��اف »كما قامت إي��ران مؤخرًا 
ف��ي بالدنا  أهدافها  بتوسيع رقعة 
وح���اول���ت اس��ت��ق��ط��اب اإلع��الم��ي��ي��ن 
والمعارضين السياسيين, كما حاولت 
إجهاض التسوية السياسية في اليمن 
والتي تمت وفقًا للمبادرة الخليجية 

واعتبرتها مؤامرة سعودية أمريكية«.
موضحًا أن إي��ران هدفت من وراء 
كل ذلك إلى »إيجاد حالة من الفوضى 
والعنف وإح��داث فراغ أمني وسياسي 
في اليمن لكي تستفيد من األوضاع 
المضّطربة في البلد لتمرير أجندتها 
في المنطقة وسعيًا نحو جعل اليمن  
نقطة انطالق لممارسة دورها اإلقليمي 
واستهداف دول الخليج العربي بما 
قليمية  إل ا عها  طما أ م��ع  شى  يتما
والتوسعية ومساعيها لزيادة نفوذها 
في منطقة البحر األحمر وخليج عدن 
والبحر العربي، مهددة بذلك خطوط 
المالحة الدولية والمصالح الغربية في 

المنطقة«.
الجمهورية عن  كما كشف رئيس 
تنفيذ عمليات استباقية ضد العناصر 
اإلرهابية للقضاء عليها وتم التخلص 
من نحو ثالثمائة وأرب��ع��ة وأربعين 

إرهابيًا خالل الفترة من مايو 2011 
2012م، فضاًل عن  وحتى سبتمبر 
كشف وضبط عشر خاليا إرهابية، وفي 
الجانب التشريعي تم إصدار قوانين 
ذات صلة بمكافحة اإلرهاب والجانب 

األمني.
وقال: »وخالل الفترة من مايو 2011 
وحتى سبتمبر من العام 2012م ألحقت 
العمليات اإلرهابية دمارًا كبيرًا بالبنية 
التحتية والمساكن والمباني الحكومية 
والمدارس حيث تم تدمير )88( مدرسة 
حكومية, بينما استشهد )330( شخصًا 
وجرح ثالثة آالف ومائة وثالثة وخمسون 
ضابطًا وجنديًا آخرين من أبناء القوات 
المسلحة واألم��ن, في حين بلغ عدد 
الشهداء من المواطنين األبرياء ما يزيد 
على مائتين وتسعة وأربعين شهيدًا 
وعشرين  ثنين  وا ئة  ثالثما بجانب 

سقطوا جرحى من المواطنين«.
وأوضح أن اليمن كانت وما تزال من 
أوائ��ل ال��دول المتضررة من ظاهرة 
اإلره��اب المقيتة وكانت سبّاقة في 
حربها على اإلرهاب انطالقًا من عقيدة 
سياسية وأمنية راسخة مفادها أن 
اإلره��اب ظاهرة ال دين لها وال وطن 

وتهدد أمن وسالمة المجتمع اليمني 
بل واألمن اإلقليمي والدولي.

وأّكد رئيس الجمهورية أن العقيدة 
التي تبنتها اليمن لمواجهة اإلرهاب 
تأتي في إطار فهم حقيقي لخطر هذه 
الظاهرة التي عانت اليمن وما زالت 
تعاني من آثارها. وقال »لقد تعرّض 
اليمن لخسائر كبيرة ج��رّاء األعمال 
اإلره��اب��ي��ة, خسائر بشرية ومادية 
حيث تضرّرت العديد من المنشآت 
العامة والخاصة وانخفضت العائدات 
السياحية, باإلضافة إلى أن األعمال 
اإلرهابية تسببت في نزوح وتشريد 
مائة وخمسين ألفًا من أبناء محافظة 
أبين إلى المحافظات المجاورة وتحملت 

الدولة أعباء كبيرة«.
وفيما يتعلق بالتحديات والصعوبات 
ف��ي مواجهة اإلره���اب أش��ار رئيس 
الجمهورية إلى أن اليمن تواجه جملة 
من التحديات في مقدمتها ارتفاع نسبة 
البطالة وتدنٍ حاد في مستوى دخل 
الفرد، مبينًا أن هناك أع��دادًا كبيرة 
من المواطنين العاطلين عن العمل. 
وقال »هناك ستة ماليين من الشباب 
العاطلين عن العمل أعمارهم أكبر 
من 15 سنة وأقل من 28 سنة، وهذا 
يشكل مشكلة، كما أن هناك أكثر من 
600 ألف من الجامعيين الذين تخرجوا 
قبل عشر سنوات ولم يجدوا العمل«. 
موضحًا في  ذات الوقت أن نحو %70 
من سكان اليمن هم ما دون سن ال� 35 

سنة.
وذكر األخ الرئيس أن اليمن »عملت 
على إعداد استراتيجية واضحة في هذا 
الجانب بالتعاون مع األشقاء واألصدقاء 
في سبيل مكافحة اإلرهاب وتتطلع إلى 
وقوف األصدقاء إلى جانبها من أجل 
التغلب على تحديات التنمية ومكافحة 
الفقر وإيجاد ف��رص العمل للشباب 
باعتبار أن ذل��ك سيعزز م��ن جهود 
مكافحة اإلره��اب الذي ينمو ويتكاثر 
في مناخات الفقر والبطالة«. مشيرًا 
إلى أن دعم اليمن سينعكس بشكل 
إيجابي على أمن المنطقة ككل بحكم 
ارتباطها الوثيق بين أمن اليمن وأمن 

المنطقة كون اإلرهاب خطرًا.
وأّكد أن اإلرهاب يشكل خطرًا ال يهدد 
دولة بعينها فحسب، بل يهدد المجتمع 
ال��دول��ي على حد س��واء، األم��ر الذي 
يستوجب ترسيخ التعاون اإلقليمي 
والدولي من أجل مكافحة اإلرهاب وحل 
اإلشكاليات والتحديات التي تمثل مناخًا 

لإلرهاب واألفكار المتطرفة.

رئيس الجمهورية: 

 ضبطنا شبكات تجسس إيرانية

مقتل 344 عنصرًا من القاعدة وضبط عشر خاليا إرهابية
استشهاد 579 وجرح 

3475 من أبناء الجيش 
واألمن والمواطنين
األعمال اإلرهابية 

شردت 150 ألفًا من 
أبناء أبين

600 ألف من خريجي 
الجامعات بدون عمل
نتطلع دعم األصدقاء 
للتغلب على تحديات 

التنمية وتعزيز 
مكافحة االرهاب


