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خالل استقباله لهم

الزعيم يكّرم المنتخب الوطني للناشئين ويشيد بالنجاح الذي أحرزوه
 رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بالدنا في ظل العدوان أصر الشباب على الذهاب ألداء الواجب الوطني المنتخب جّسد أروع صور الوحدة الوطنية ورفع رأس اليمن عاليًا

وا حسابكم معها وكفى نفاقًا ومجاملة للسعودية
ُّ

 ما الخطورة التي تمثلها اليمن على السودان أو مصر أو األردن حتى يشاركوا العدوان في قتل أطفالنا ونسائنا؟! إيران جارتكم فصف

متابعات

كنتم في معركة ومثلما انتصرتم في الميدان 
بعد مملكة المغرب هناك دولتان تعتزمان العدوان دمر النوادي وقصف المالعب الرياضيةسينتصر شعبنا اليمني على العدوان

االنسحاب من تحالف العدوان على بالدنا

بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية اشكر الهيئة اإلداري��ة والفنية واشكر أيضا الفريق الذي 
نزل الميدان ورفع رأس اليمن عاليًا فأثمن تثمين عاليًا لمنتخبنا الوطني 
هؤالء الشباب الذي رفعوا رأس اليمن عاليًا في ظل ظروف صعبة يمر بها 
الوطن اليمني في ظل عدوان غاشم عدوان ظالم ومع ذلك أصر الشباب 
على أن يذهبوا وقدموا عماًل فنيًا إيجابيًا رياضيًا في ظل هذه الظروف 
الصعبة والوطن يعاني من الحصار الجائر والعالج المنعدم، والقنابل تقصف 
مساكننا ومزارعنا ومصانعنا، ومع ذلك أصر الشباب على ان يذهبوا ألداء 
الواجب الوطني، وأنا اعتبرها معركة هي معركة ومثلما انتصرتم في 
الميدان سوف ينتصر الشعب اليمني إن شاء الله ضد العدوان الغاشم، سوف 
ينتصر ال تيأسوا على االطالق صبر الشعب اليمني سبع سنوات من حصار 
جائر وهجمة رجعية كهنوتية منذ انطالقة ثورة السادس والعشرين من 
سبتمبر في 1962م حتى عام 1970م وأصر الشعب اليمني على أن 
يدافع عن الثورة والجمهورية في ظل ظروف صعبة وحصار جائر وأصر 
الشعب اليمني على أن يدافع عن الوطن، األن سبع عشر دولة تهاجم 
اليمن وتعتدي على اليمن.. نثمن تثمينًا عاليًا الذين بدأوا ينسحبون من 
التحالف، مثل المغرب العربي وأعتقد أن هناك دولتين قادمتين لالنسحاب 
ستنسحب من هذا التحالف طبعًا هم مش عداء هو مجاملة ومقابل مال 
مقبوض ثمنة من قبل السعودية مقابل مال مش أن اليمن يشكل خطرًا 
على أي دولة من دول التحالف على االط��الق ما يشكلش أي خطر لكن 
مجاملة للسعودية مجامالت ترشي االمم المتحدة ترشي المنظمات الدولية 
ترشي االنظمة وإال أيش بيننا وبين السودان الشقيق ما بش بيننا وبينهم 
شيء السودان دولة شقيقة جارة تطل على البحر االحمر ما بش بيننا إحنا 
واياهم حاجة، لماذا قد معاهم أربعمائة وخمسين أو أربعمائة وستين 
قتياًل على شان أيش علشان يقبضها فخامة الرئيس المبجل عمر حسن 
البشير وهما يدفعون الثمن في ميدي وفي حرض.. الشعب السوداني 
الشقيق الذي نكن له كل المودة وكل االحترام هكذا أي خطر يشكله اليمن 
على جيرانه، يدافعون عن االراضي المقدسة طيب دافعوا عن القدس إحنا 

ال نشكل خطرًا، إحنا نحمي الحرمين الشريفين إحنا جنودها، جنود الحرمين 
الشريفين وجنود االراضي المقدسة وما احناش دولة معتدية إذا كنتوا 
تشتكوا من ايران، إيران جارتكم لماذا تصفون حسابكم مع ايران في اليمن 
ها، لماذا إذا بينكم وبين ايران توكلوا على الله مع  تقتلوا اطفال اليمن ونساء
ايران أدوا لنا واحد ايراني أسرتوه وإال قتلتوه ونحن نتحمل مسئولية إيراني 
واحد أدوا لنا صاروخ مسكتوه من صنع إيراني مافيش طيارة ايرانية كالم 
غير مبرر نفاق ونفاق ونفاق ومجاملة للنظام السعودي مجاملة للنظام 
ها.. يا شباب ما يسعني إال أن احييكم  السعودي بقتل اطفال اليمن ونساء
وأشد على أيدي كل الشباب الناشئين وغير الناشئين ونتمنى لكم الصبر 
والجلد والتحمل مثلما شعبكم صامد وصابر على القصف العشوائي تقصف 
صعدة كل يوم وتقصف ميدي وتقصف تعز وتقصف الجوف ومارب 
وابين، والمالعب الرياضية تشكل عليهم خطرًا، فيها صواريخ سكود، 
المالعب الرياضية هناجر وأبنية رياضية تضربوها ليش، كالم عيب وخزي 
عليكم وخزي على التحالف ، خالص قبضتوا مقابل دمائنا يا أشقاؤنا في 
الدول العربية انسحبوا من التحالف ستكونون نادمين ستكونون نادمين 
على ما تعملونه في الشعب اليمني ستكونون نادمين.. بأي وجه حق ما هي 
الخطورة على جمهورية مصر العربية الشقيقة جمهورية مصر يجازوها 
النها دافعت عن ثورة السادس والعشرين من سبتبمر عام 62م الى سنة 
67م اآلن يجازوها يدخلوها التحالف ينتقموا من مصر ينتقموا من شباب 

مصر من الجيش العربي المصري الذي دافع عن الثورة اليمنية.
أشقاؤنا في االردن نكن لهم كل الود وكل االحترام أشقاؤنا في دول الخليج 
ايضا نكن لهم كل الود واالحترام ليش اعتدوا علينا ليش احتلوا بالدنا ليش 

تحتلوا عدن وأبين ليش تحتلوا باب المندب بأي وجه ما هو المطلوب مننا 
لكم تريدوا ان تكونوا دولة عظمى تعالوا مدوا ايديكم للوحدة معانا، احنا 
دعاة وحدة ودعاة سالم تعالوا مدوا ايديكم للوحدة ونتوحد معاكم بدل 

ما تقتلوا االطفال والنساء تعالوا نتوحد احنا دعاة وحدة.
فنحيي شبابنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح ولالتحاد وللمدربين وللفنيين 
التوفيق ومزيدًا من العطاء لهذا البلد.. أنتم تعطون والجندي يقاتل يعطي 
والشعب يعطي كلنا نعطي للشعب هذا كله عطاء من اجل الوطن.. مرة 
ثانية احييكم وقررت امنحكم الدرع وشهادة تقديرية وميدالية فضية .
هذا وكان عبدالوهاب الزرقة عضو مجلس اتحاد كرة القدم القى كلمة 

شكر فيها االتحاد العام لكرة القدم.
مشيرًا الى ان منتخب الناشئين عانى صعوبات كثيرة لكنه استطاع ان 
يحقق النجاح ويمثل الجمهورية اليمنية من شمالها الى جنوبها ومن 
شرقها الى غربها احسن تمثيل من خالل تأهله الى نهائيات كأس اسيا 
لكرة القدم رغم ما تمر به البالد من ظروف وعدوان ، متمنيًا للمنتخب 
الوطني االول ان يحقق نتيجة ايجابية مماثلة في تأهله الى نهائيات كأس 
اسيا لكرة القدم خالل مباراته القادمة امام منتخب الفلبين في العاشر 
من الشهر الجاري.. مختتما كلمته بالشكر لكل من دعم وساند منتخب 
الناشئين ولوزارة الشباب والرياضة ولمدرب المنتخب وقيادة االتحاد 
والجهازين الفني واإلداري ولجميع العبي المنتخب الوطني للناشئين 

على هذا االنجاز ..
من جانبه القى احمد الجعدي كلمة باسم الجهاز الفني عبر فيها عن 
الشكر والتقدير لمن اعد حفل التكريم البطال اليمن منتخب الناشئين 

الذين حققو انجاز التأهل الى نهائيات آسيا لكرة القدم.. وعبر الجعدي 
في كلمته عن الشكر للزعيم علي عبدالله صالح لتكريمه للمنتخب ، 
مشيرًا الى ان هذا ليس بجديد على الزعيم صالح الذي كرم كل المنتخبات 

السابقة لليمن.
ولفت الجعدي الى ان هذا االنجاز جاء في ظل ظروف صعبة تعيشها 
البلد وتعرضها للعدوان وهو ما افرح الشعب اليمني ووحد جميع االطياف 

خلفه النه منتخب الجمهورية اليمنية .
وقال: نهدي هذا االنجاز للشعب اليمني ولجماهيرنا التي ساندتنا في 
قطر وفي كل اليمن، ونشكر كل من كرمنا في عدن وفي صنعاء ، وفي 
ذمار وفي كل انحاء الجمهورية، ونشكر الزعيم علي عبدالله صالح مرة 

اخرى على تكريمه لنا.
هذا وقد قام الزعيم علي عبدالله صالح بتكريم رئيس ومدرب واعضاء 

المنتخب الوطني للناشئين بشهادة تقديرية جاء فيها:
تقديرًا واعتزازًا بالجهود الوطنية الكبيرة التي بذلها رئيس وأعضاء 

المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم.. فردًا فردًا..
وللنجاح الباهر الذي أحرزوه ضمن مباريات كأس آسياء للناشئين، وهو 
النجاح الذي أهل اليمن لنهائيات كأس آسيا التي ستجرى عام 2018م..

ولما حققوه من نصر عظيم رفع رأس اليمن واليمنيين عاليًا.. ولمابذلوه 
من عطاء من أجل وطن ال�22 من مايو المجيد، مجسدين بذلك اروع صور 

الوحدة الوطنية لشعبنا اليمني العظيم..
قررنا منحهم هذه الشهادة التقديرية،،،

متمنيًا لهم جميعًا المزيد من النجاحات والتوفيق واالنتصارات لما فيه 
خدمة اليمن.. وعزة ورفعة شعبنا اليمني الكريم.

ومن نصر إلى نصر ،،،
كما كرم الزعيم علي عبدالله صالح المنتخب بدرع المؤتمر الشعبي 
العام، وبميداليات الوحدة اليمنية تم تسليمها لرئيس ومدرب واعضاء 
بعثة المنتخب الوطني للناشئين، والجهازين الفني واإلداري.. متمنيًا لهم 

التوفيق والنجاح..

ط مصر في العدوان على اليمن انتقامًا منها لمشاركتها في الدفاع عن ثورة سبتمبر 1962م النظام السعودي ورَّ
ل الجمهورية اليمنية أحسن تمثيل رغم الصعوبات

ّ
الزرقة: منتخب الناشئين مث

الجعدي: تكريم الزعيم للمنتخب ليس بجديد عليه في تاريخ الرياضة اليمنية

اس��تقبل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي العام- صباح أمس األحد، بحضور األمين العام  
للمؤتم��ر األس��تاذ عارف عوض ال��زوكا وعدد من قيادات المؤتم��ر، رئيس ومدرب والعب��ي المنتخب الوطني للناش��ئين الذي تأهل الى 
نهائيات كأس آس��يا لكرة القدم حيث اش��اد الزعيم علي عبدالله صالح بالمس��توى الفني والكروي الذي قدمه منتخب الناش��ئين خالل المباريات 
وتأهله إلى نهائيات كأس آس��يا لكرة القدم ورفعهم اس��م الجمهورية اليمنية عاليًا رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلد وتعرضها لعدوان 
غاش��م وحصار ظالم ، معبرًا عن ش��كره وتقديره لرئيس ومدرب واعضاء المنتخب الوطني للناش��ئين فردًا فردًا، حاثًا اياهم على بذل المزيد من 

الجهود والعطاء من اجل رفعة اليمن ..
وخالل االستقبال القى الزعيم علي عبدالله صالح كلمة قال فيها:


