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رئيس الجمهورية-رئيس املؤتمر الشعبي العام

كلمة

نرحب اأن تكون املعار�ضة معنا 

دون �سروط تع�سفية وتعجيزية.

العدد )1516(- االثنين - 21 / شعبان / 1431هـ - الموافق: 2 / 8 / 2010م  

أغسطس شهر الحوار
انبثق املوؤمتر ال�ضعبي العام من حوار وطني 

دميقراطي �ساركت فيه كل القوى االجتماعية 

وال�سيا�سية احلزبية بال�ساحة اليمنية يف �سهر 

اغ�ضط�س من عام 1982م م�سكاًل بذلك مظلة كافة 

الللتلليللارات واالجتللاهللات على اخللتللالف م�ساربها 

الفكرية واألوان طيفها ال�سيا�سي حمققاً التعددية 

وجم�سدًا التنوع يف بنيته واأطره التنظيمية على 

خمتلف م�ستوياتها متجاوزًا حينها حترمي الد�ستور 

لالأحزاب التي كانت يف ظروف العمل ال�سري تن�سط 

حتت االأر�س م�ستوعباً بزعامة فخامة االأخ الرئي�س 

علي عبداهلل �سالح اأهمية و�سرورة اخراج االأحزاب 

قبية العمل ال�سري املبنى على  مللن دهاليز واأ

املوؤامرة واخلوف من االآخر �سواًء اأكانت ال�سلطة 

اأم االأحزاب التي تختلف فيما بينها وتتعار�س يف 

االأهداف والتوجهات ال�سيا�سية االأيديولوجية وما 

يعنيه هذا من تاأثري �سلبي على االأمن واال�ستقرار 

والتنمية معاهدًا املوؤمتر ال�سعبي باإيجاد الغطاء 

العلني للتعبري عن اآراء وجهود اأبناء اليمن يف 

بوتقة واحدة نتائجها ت�سب يف م�سلحة النهو�س 

والبناء املنهجي على طريق اإعادة وحدة الوطن يف 

22 مايو الأغر 1990م فكان من الطبيعي اأن تكون 

الدميقراطية هي املنجز الرديف للوحدة منتقاًل 

بالعمل ال�سيا�سي من التعدد يف اإطللار املوؤمتر اإىل 

التعددية احلزبية املعربة عن الواقع الدميقراطي 

لليمن املوحد اجلديد.

لقد كان املوؤمتر ال�سعبي العام تنظيماً وطنياً 

دميقراطياً رائدًا قام على احلوار وباحلوار �سنع 

للوطن اأعظم التحوالت يف تاريخ اليمن املعا�سر 

والأن �سهر اأغ�سط�س كان هو بداية االنطالق له فاإن 

تزامن التوجه للحوار مع منا�سبة الذكرى الل28 

لتاأ�سي�س املوؤمتر ال�سعبي العام هو م�سدر تفاوؤل 

بو�سول احلللوار اإىل غاياته املرجوة املتمثلة يف 

الرتا�س واال�سطفاف الوطني ملواجهة التحديات 

واإجنللاز اال�ستحقاقات ال�سيا�سية واالقت�سادية 

والدميقراطية والتنموية ويف ال�سدارة اإجللراء 

االنتخابات النيابية يف موعدها ومبا يجعلها حرة 

ونزيهة وجترى يف مناخات اآمنة وم�ستقرة ومن ثم 

موا�سلة احلوار اجلاد وامللتزم بالثوابت الوطنية 

حتت �سقف الد�ستور حول كل الق�سايا وعلى نحو 

يعي فيه اجلميع امل�سوؤولية التاريخية جتاه حا�سر 

الوطن واأجياله القادمة.[

رئيس الجمهورية يدعو لجنة الحوار إىل االنعقاد األربعاء القادم

سالم يدعو إىل جداول 
زمنية للحوار

عارف الشرجبي
علللللا  د  ]

اأملللللللن علللام 

حزب البعث 

الللللعللللربللللي 

اال�للسللرتاكللي 

اللللقلللوملللي- 

رئي�س  نائب 

امللللجللللللل�لللس 

االأعلللللللللللللللى 

الأحلللللللللللللللزاب 

الدكتور قا�سم �سالم  التحالف الوطني 

اأطراف احلوار الرئي�سية اإىل حوار مفتوح 

و�سفاف وعلني ال يحتكم الأي �سروط م�سبقة 

اأو التمرت�س خلف ق�سايا اآنية.

م�سددًا على �سرورة حتديد فرتات زمنية 

للحوار حتى ال يذهب الوقت دون الو�سول 

اإىل نتائج اإيجابية ت�سل مللن خاللها اإىل 

اال�ستحقاق النيابي يف موعده..

وطالب �سالم اأحللزاب امل�سرتك ال�سغط 

على �سركائهم فيما ي�سمى بللاحلللراك اأو 

احلوثين لتوفري اأجللواء اآمنة وم�ستقرة 

ت�سهم يف اإجناح �سري احلوار..

وقال يف حوار تن�سره »امليثاق« العدد 

القادم علينا اأن نتحاور من اأجللل الوطن 

وللليلل�للس مللن اأجلللل امللل�للسللالللح ال�سخ�سية 

واحلزبية.[

الرئيس:ال نريد التفاق الدوحة أن يكون ظاهرة صوتية
هنأه بنجاح جولتهرعى الحفل التكريمي ألوائل الجامعات بمناسبة يوم العلم

[ اأجرى فخامة االأخ علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمهورية م�ساء اأم�س ات�سااًل هاتفياً مع اأخيه خادم 

احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

جرى خالله بحث عالقات التعاون االأخللوي بن البلدين وال�سعبن ال�سقيقن واآفللاق تنميتها 

وتو�سيعها يف خمتلف املجاالت.. باالإ�سافة اإىل بحث التطورات وامل�ستجدات على ال�ساحتن االإقليمية 

والدولية التي تهم البلدين واالأمة العربية واالإ�سالمية.

وقد هناأ فخامة الرئي�س اأخاه امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بالنجاح الذي توجت به جولته العربية وما 

متخ�س عنها من نتائج مثمرة تعزز من م�ستوى العالقات العربية- العربية.

واأ�ساد فخامته باجلهود التي يبذلها خادم احلرمن ال�سريفن يف �سبيل تنقية االأجواء، وحتقيق 

امل�ساحلة العربية- العربية والتي بداأها منذ انعقاد قمة الكويت، االأمر الذي انعك�س اإيجابياً يف تعزيز 

الت�سامن والعمل العربي امل�سرتك. من جانبه �سكر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، فخامة االأخ رئي�س 

اجلمهورية على ما عرب عنه من م�ساعر اأخوية.[

ه فخامة االأخ علي عبداهلل �سالح رئي�س  [ وجَّ

اجلمهورية ال�سبت املا�سي الللدعللوة للجنة 

امل�سرتكة للحوار الوطني امل�سكلة من املوؤمتر 

ال�سعبي العام وحلفائه واأحزاب اللقاء امل�سرتك 

و�سركائهم لعقد اجتماعها االأول ال�ساعة العا�سرة 

من �سباح االأربعاء القادم املوافق 4 اأغ�ضط�س 

2010م يف قاعة املركز الثقايف بالعا�سمة �سنعاء 

17 يوليو املوقع بن املوؤمتر  تنفيذًا التفاق 

ال�سعبي العام واأحزاب اللقاء امل�سرتك.. 

من جانب اآخر رعى فخامة االأخ علي عبداهلل 

�سالح رئي�س اجلمهورية احلفل التكرميي الأوائل 

خريجي اجلامعات اليمنية والفائزين بجوائر 

رئي�س اجلمهورية.. حيث جللدد يف كلمته اإىل 

امل�ساركن دعوته للمتمردين احلوثين بااللتزام 

بالنقاط ال�ست واآلياتها التنفيذية.. موؤكدًا اأن 

خيار الدولة هو ال�سالم يف حن خيار املتمردين 

هو احلرب.

واأكد فخامته اأن الدولة كانت اأعلنت اأثناء زيارة 

اأمري قطر االأخرية اإىل �سنعاء اأنها ملتزمة باتفاقية 

الدوحة.. م�سددًا على وجوب تطبيقها واأال تكون 

عبارة عن ظاهرة �سوتية.

وتابع قائاًل: »لقد الحظت خالل اأربعة اأ�سهر 

من بعد اأن اأعلنت الدولة وقف احلرب وتعليق 

العمليات الع�سكرية وبناًء على قبول احلوثين 

وجماميعهم بالنقاط ال�ست واالآلية، ومع ذلك 

يقومون بعدة اخرتاقات ونحن نتحمل ونتحمل 

مل�سلحة البلد للم�سلحة الوطنية العليا«.

ن اآخللر اأعمالهم  ولفت فخامته بالقول: »اإ

التخريبية االعتداء 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.

وقللال: اإن الدولة تتحمل تلك اخلروقات ومل 

تقم باأي عمل ع�سكري كون ما يقومون به �سمن 

اأجندة خارجية واأ�سبحوا جتار حرب.. موؤكدًا 

اإ�سرار الدولة على االأمن واال�ستقرار وتنفيذ 

النقاط ال�ست.

وقال فخامة الرئي�س: نتطلع من اأ�سقائنا يف قطر 

طاملا معهم توا�سل مع احلوثين اأن يتوا�سلوا 

معهم الإقناعهم بااللتزام مبا مت االتفاق عليه.

واأو�سح فخامته اأن االآفة الكربى التي تقلق 

الللوطللن واأقلللللقللت اال�ستثمارات هللي االإرهلللاب 

واالأعمال االإرهابية لتنظيم القاعدة.[

الرئيس يشيد بدور امللك عبداهلل يف تنقية األجواء العربية
لجنة الحوار: 

ال صلة لـ»علي 
ناصر والعطاس« 

بأي حوار وطني
[ نفت م�سادر يف جلنة احلوار 

الوطني اأية �سلة لعلي نا�سر حممد 

وحيدر العطا�س باحلوار الوطني 

والللذي �ستعقد ا للجنة امل�سرتكة 

امل�ضكلة من املوؤمتر ال�ضعبي وحلفائه 

واأحللزاب اللقاء امل�سرتك وحلفائها 

االأربللعللاء املقبل اأول اجتماع لها، 

وح�سب موقع اأخبار عدن نت فقد 

�سرح م�سدر م�سئول با�سم جلنة 

احللللوار الوطني اأن مللا جللاء على 

ل�سان االأخ علي نا�سر حممد وحيدر 

العطا�س باأن لي�س لهم عالقة باحلوار 

الوطني، فاإننا نوؤكد ما جللاء على 

ل�سانهما باأن ال �سلة لهم باأي حوار 

وطني وال احلوار له �سلة بهم وال 

مبللا يللجللري يف الللوطللن وال الوطن 

له �سلة بهم.. وت�ساءل امل�سدر: 

متى كللان لهذين ال�سخ�سن �سلة 

بالوطن؟[

بن دغر: اليجوز التخلي عن املؤتمر واملشرتك يتبادالن قوائم لجنة الحوار
االستحقاق االنتخابي القادم

املهندس السقطري:

رمضان األقل انطفاًء للكهرباء

تشكيل شبكات للمجتمع املدني يف الحوار

لحج: شباب غاضب.. ومطالب عاجلة
كتب/ ع�ضام ال�ضفياين

[ حتى واإن كانت اليوم م�سدر قلق للحكومة 

ب�سبب اخلارجن عن القانون الذين ي�ستغلون 

ال�سباب يف اأعمال فو�سى و�سغب وم�سريات 

تللرفللع �للسللعللارات بللائللدة تبقى حلللج منجم 

املنا�سلن والثوار ومدينة الفن واخل�سرة 

واجلمال، واحِلرف اليدوية واحللوى، وكل ما 

هو حمبب للنف�س.

التقارير -�سواء اأكانت اأمنية اأم �سحفية- 

توؤكد اأن غالبية الذين يخرجون يف املظاهرات 

يف حمافظة حلج هم �سباب!! وال�سوؤال يبقى 

دائللمللاً مللللاذا تعجز احلللكللومللة مبوؤ�س�ساتها 

الريا�سية والتعليمية والثقافية عن احتواء 

هوؤالء ال�سباب، مع اأن املهمة لي�ست باملعجزة؟!

والت�ساوؤل اأي�ساً: ماذا لو وجد �سباب ردفان 

وحلج عموماً وال�سالع وتعز و�سعدة- وغريها 

مللن بقاع اليمن موؤ�س�سات ريا�سية قللادرة 

مكاناتها يف خدمة منا�سطهم  على توظيف اإ

الريا�سية- هللل �سنجد هلللوؤالء ال�سباب يف 

�سوارع »احلبيلن« للتظاهر اأو جبال »مران« 

للقتال والتمرد، اأو �سحاري ال�سرق اليمني 

بن اأح�سان تنظيم االإرهلللاب ودعللاة القتل 

والت�سطري.[

التفا�صيل �صـ14

[ قال طه الهمداين رئي�س دائللرة املنظمات باملوؤمتر 

ال�سعبي العام: اإن املجتمع املدين باإمكانه اأن يكون عاماًل 

فاعاًل يف اجناح عملية احلوار الوطني من خالل جت�سيده 

لقيم املهنية واال�ستقاللية.. م�سريًا يف لقاء اأجرته معه 

»امليثاق« اأن باإمكان املجتمع املدين وعرب خمتلف اإطاراته 

الفاعلة اأن ي�سكل �سبكات متد عملية احلللوار بللروؤاه 

وت�سوراته ملختلف الق�سايا والتي منها البناء املوؤ�س�سي 

للدولة اليمنية احلديثة القائمة على االأ�س�س والقواعد 

الد�ستورية املج�سدة للم�ساركة ال�سعبية.[

تفا�صيل �صـ12

[ اأو�سح املهند�س عو�س 

ال�سقطري- وزيللر الكهرباء 

والللطللاقللة- اأن مللا طلللراأ على 

ي�سكل  ئية  با لكهر ا فة  لتعر ا

حللوايل 14% ب�سورة عامة، 

واأن ن�سبة االرتفاع لال�ستهالك 

املنزيل اأو �سرائح اال�ستهالك 

 %100 27% ولي�س  املللنللزيل 

جلللت بع�س الو�سائل  كما روَّ

االإعالمية..

م�سريًا اإىل اأن االإ�سالح احلكومي 

الذي يهدف اإىل خف�س الدعم عن امل�ستقات النفطية 

قد انعك�س على املوؤ�س�سة العامة للكهرباء حيث 

مت رفع �سعر الديزل املباع للموؤ�س�سة 

من 17 ريااًل اإىل 40 ريااًل، باالإ�سافة 

اإىل رفع الدعم عن املازوت الذي كانت 

�س�سة مببلغ  للموؤ تقدمه احلكومة 

6 مليارات ريللال �سنوياً.. وهللذا ما 

اأدى اإىل حتريك التعرفة الكهربائية 

2001م رغم  الللتللي مل تتغري منذ 

ارتفاع االأ�سعار يف كل عنا�سر اإنتاج 

الكهرباء.

وقال لل»امليثاق«: اإن هذا االإجراء 

يفاء  �س�سة من االإ ُاتخذ لتتمكن املوؤ

بالتزاماتها للم�ستهلكن.[

تفا�صيل �ص9

قال إن أوضاع النازحني غري مستقرة

رئيس لجنة األحزاب: الوطن ال يحتمل املزيد 
من التقلبات واملناكفات

[ اأكد االأخ اأحمد حممد الكحالين 

وزير جمل�سي ال�سورى والنواب اأن 

االتفاق االأخري بن املوؤمتر ال�سعبي 

وحلفائه من جهة واأحللزاب اللقاء 

امل�سرتك من جهة اأخرى مثل بارقة 

اأمل الإمكانية الو�سول اإىل معاجلات 

ناجعة لللالأو�للسللاع الللتللي و�سلت 

ليها البالد �سيا�سياً واقت�سادياً  اإ

واجتماعياً.

م�سيفاً يف حوار ين�سر داخل العدد 

بللاأن الوطن مل يعد يحتمل الكثري من التقلبات 

واخلالفات..

ودعا رئي�س جلنة االأحزاب االأطراف املتحاورة 

اإىل اال�للسللراع يف اإخلللراج روؤيلللة وطنية وعلمية 

تدفع نحو اإجللراء اال�ستحقاق الد�ستوري املقبل 

االنتخابات الربملانية 27 اأبريل 2011م يف موعده 

الد�ستوري املحدد وعدم التمرت�س خلف مواقف ما 

وتكرار خطاأ التاأجيل..

باعتبار الوقت قد اأزف ومل يتبق 

�سوى ب�سعة اأ�سهر..

و�سدد الكحالين على �سرورة توافر 

النية احل�سنة وامل�سداقية والثقة 

املتبادلة بن االأحلللزاب واالأطلللراف 

املللتللحللاورة واأال يللربللط كللل �سيء 

باالنتخابات..

واأ�للسللار رئي�س الوحدة التنفيذية 

الإيلللواء نللازحللي فتنة التمرد اإىل اأن 

اأو�ساع النازحن غري م�ستقرة مع االعتداءات 

امل�ستمرة للمتمردين وعللدم التزامهم بالنظام 

والقانون بتنفيذ النقاط ال�ست..

وقال: اإن الوحدة التنفيذية تطرق اأبواب املنظمات 

الدولية والللدول ال�سديقة وال�سقيقة لال�سهام يف 

التخفيف من معاناة )300( األف نازح.[

تفا�صيل �صـ7

[ وقع املوؤمتر ال�سعبي العام واأحزاب اللقاء 

امل�سرتك اخلمي�س املا�سي حم�سر اجتماع 

متهيدي جرى خالله تبادل اأ�سماء امل�ساركن 

من الطرفن يف جلنة احلوار الوطني..

ويف االجتماع قدم املوؤمتر ال�سعبي العام قائمة 

بعدد )100( ع�سو كممثلن عنه وعن حلفائه 

للجنة احلوار، فيما قدم اللقاء امل�سرتك قائمة 

مماثلة عنه وعن �سركائه.

وجاء االجتماع تنفيذًا للبند االأول من حم�سر 

اتفاق 17 يوليو وامللتللدادًا التفاقية فرباير 

2009م، ومتهيدًا لالإعداد والتهيئة للحوار..

وقع املح�سر عن املوؤمتر االأمن العام امل�ساعد 

ال�سيخ �سادق اأمن اأبورا�س وعن اأحزاب اللقاء 

امل�سرتك االأ�ستاذ اأحمد حممد حيدر الرئي�س 

الدوري بالنيابة..

التفا�صيل �صـ3

[ اأكد الدكتور اأحمد عبيد بن دغر االأمن العام امل�ساعد للموؤمتر اأنه 

ال يجوز باأية حال التخلي عن اال�ستحقاق االنتخابي القادم واإجراوؤه يف 

موعده الد�ستوري، م�سريًا يف حوار �سحفي اأجرته معه الزميلة »اجلمهور« 

اأن ح�سن النوايا من �ساأنه اأن يهيئ مناخات اأكرث مواتية يتجاوز كافة 

اخلالفات وامل�سكالت عن طريق حوار م�سئول ينت�سر لالإرادة الوطنية، 

موؤكدًا باأنه ال وجود الأي �سغوط دولية، وباأن احلوار �سيتم على اأعلى 

درجللات ال�سفافية والعلنية واأنلله لن ي�سمح بللاأي م�سا�س بالثوابت 

الوطنية.[

تفا�سيل �سل4

أعضاء يف لجنة الحوار: متفائلون بانجاز املهمة
[ اأبللدى عللدد من اأع�ساء جلنة احلللوار 

تفاوؤلهم بنجاح احلوار وبتجاوز اأية عقبات 

تعرت�س �سري اأعماله..

موؤكدين اتللفللاق اجلميع على اأن يكون 

احلللوار حتت �سقف الثوابت الوطنية.. 

م�سريين اإىل اأن تللبللادل الطرفن املوؤمتر 

ال�سعبي العام وامل�سرتك قوائم امل�ساركن 

يف اللجنة التح�سريية للحوار والتي �سمت 

�سخ�سيات وطنية معروفة ومدركة لطبيعة 

املرحلة التي متر بها بالدنا ميثل خطوة جادة 

على طريق احلوار واإجناحه.[

تفا�صيل �صـ6

فيما لم تستكمل عملية الحصر

هاجر: اليوم بدء صرف تعويضات املرحلة األوىل ملتضرري صعدة
[»امليثاق«- خا�س

[ قال حمافظ �سعدة طه عبداهلل هاجر اإن ال�سلطة املحلية 

�ستبداأ اليوم االثنن �سرف تعوي�سات املواطنن املت�سررين 

من فتنة التمرد والتخريب احلوثية.. واأ�سار هاجر اإىل اأن 

التعوي�سات �ست�سلم على اأربعة اأق�ساط اأكرث من )600( مت�سرر 

ومببلغ يزيد عن )150( مليون كمرحلة اأوىل..

متوقعاً يف  ت�سريحه لل»امليثاق« البدء با�ستكمال عملية احل�سر 

للمنازل واملن�ساآت املت�سررة من احلرب االأخرية )ال�ساد�سة( خالل 

االأيام القادمة يف عدد من املديريات. 

م�سددًا على دور املجال�س املحلية يف تهيئة الو�سع للبدء 

بعملية االإعمار ال�ساملة باعتبارها �سريكاً رئي�سياً وفاعاًل 

ل�سندوق اإعادة االإعمار.

 واأكد هاجر اأن الدولة تعي م�سوؤلياتها يف اإعادة  االأمن واال�ستقرار والبناء واالإعمار للمن�ساآت 

املت�سررة.. مبيناً اأن توافر االأمن واال�ستقرار �سرط اأ�سا�سي للبدء بذلك.[

د. الشجاع: الحوار 
ممكن برعاية الرئيس

[  اأكلللد الللكللاتللب واملحلل 

ال�سيا�سي الللدكللتللور عللادل 

التو�سل  نية  مكا اإ ال�سجاع 

اإىل نتائج اإيجابية من عملية 

احلوار بن املوؤمتر ال�سعبي 

العام واأحزاب اللقاء امل�سرتك 

وحلفائهما، يف حللال تدخل 

رئي�س اجلمهورية يف اإدارة 

احلوار..

وقال يف حوار لل»امليثاق«: 

هناك اأطراف �سيا�سية ال ترى 

م�سلحتها يف اإمتام التحاور.. 

وبللالللتللايل فللتللدخللل الرئي�س 

�سي�سغط على كل االأطللراف 

يف اجتاه جناح العملية.

واأ�لللسلللاف: للليلل�للس بعامل 

اللللقلللوة، ولللكللن بللعللامللل اأن 

الللرئلليلل�للس مللوؤمللن بللاحلللوار، 

و�ستكون قراراته ملزمة لكل 

االأطراف.[

تفا�سيل �سل9

قيادات نسائية: نسبة تمثيل املرأة يف 
لجنة الحوار مخيبة لآلمال

[ اأعربت قيادات ن�سائية عن خيبة االأمل، يف �ساآلة متثيل املراأة يف قوام 

جلنة احلوار الوطني امل�سكلة من املوؤمتر ال�سعبي العام واأحزاب املعار�سة 

املمثلة يف الربملان.

وقالت هذه القيادات لل»امليثاق«: اإن ن�سبة متثيل املراأة يف اللجنة ال يرقى 

اإىل م�ستوى الدعوة الرئا�سية التي حثت االأحزاب ال�سيا�سية يف وقت �سابق 

اإىل تخ�سي�س ن�سبة 15% للمراأة يف الربملان وغريه من املوؤ�س�سات احلكومية 

وال�سيا�سية.[

التفا�صيل �صـ13

وجهت دعوة حضور ألملع كرة القدم

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

اأقللر االحتلللاد اليمني لكرة الللقللدم حتديد موعد 

اإجراء قرعة بطولة كاأ�س اخلليج العربي يف ن�سختها 

الع�سرين واملقرر اإقامتها يف ثغر اليمن البا�سم عدن 

وكذلك مدينة اأبن خالل الفرتة )22 نوفمرب - 4 دي�سمرب( 

2010م.

وحللدد االحتللاد اليمني م�ساء يللوم االأحللد املوافق 22 

اأغ�سط�س اجلاري موعدًا الإجراء قرعة خليجي 20 بح�سور 

ممثلي جميع االحتادات امل�ساركة يف كاأ�س اخلليج وكذلك 

ممثلن من خمتلف االحتادات العربية لكرة القدم وفقا 

ملا اأورده موقع االحتاد اليمني لكرة القدم .

واأو�سح الدكتور حميد �سيباين اأمن �سر االحتاد 

اليمني لكرة القدم اأنلله مت توجيه الدعوة 

لقيادات االحتادات الكروية يف خمتلف الدول 

العربية وكذلك االحتادين االآ�سيوي والدويل 

لكرة القدم حل�سور مرا�سم قرعة خليجي 20 ، 

ويف مقدمتهم �سعادة حممد بن همام العبدهلل رئي�س 

االحتللاد االآ�سيوي لكرة القدم ، وال�سيد جريوم 

فالكه اأمن عام االحتاد الدوىل لكرة القدم )الفيفا( 

، واملاليزي اليك�س �سو�ساي اأمن عام االحتاد 

االآ�سيوي لكرة القدم .[

تفا�صيل �ص2


