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السنة الثامنة والعشرون

حضر فعالية املنتدى العاملي لليتيم

يفمكافحةالتطرف
ىلالتعاو ن 
نائبالرئيسيدعوالعلماء إ 
¿ دعا الأخ املنا�ضل عبدربه من�صور
ه��ادي نائب رئي�س اجلمهورية النائب
ا لأول لرئي�س امل��ؤمت��ر ال�شعبي العام
الأمني العام ،العلماء واخلريين يف اليمن
وال�سعودية اىل التعاون البناء من �أجل
مكافحة الغلو والتطرف وتوفري البيئة
املالئمة ملكافحة الفقر والعوز و �إيجاد
فر�ص حلياة حر ةكرمي ةم نخال لاالر�شا د
والتوعيةال�صحيحة.
و�أكد عبدربه من�صور هادي يف العر�س
اجلماعي الكبري الذي �أقيم برعاية فخامة
الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية
رئي�س امل�ؤمتر �ضمن فعاليات املنتدى

كلمة

وطنالحكمةواإليمان
¿ حتديات يتعر�ض لها الوطن و�أخطارها ال تقت�صر على
فئة �أو حزب �أو تيار �سيا�سي �أو جماعة ليكون املعنيون بها
من ت�ستهدفهم ،فمثل هذا ال وجود له ومن ثم ف�إن مواجهة هذه
التحديات لي�ست مو�ضوعاً ميكن التعاطي معه انطالقاً من
ح�سابات �سيا�سية تندرج يف �سياق التوظيف ل�صالح طرف
يف خالفه ال�سيا�سي مع االطراف االخرى بغية الو�صول اىل
مك�سب ما لأن ذلك غري ممكن ان مل يكن م�ستحي ًال ،ومثل هذا
ال�سلوك ال�سيا�سي هو لعب بالنار التي �أول املحرتقني بها
من ميار�سه وهي ت�ستهدفنا جميعاً �شعباً ووطناً� ..أفراد ًا
وجمتمعاً ..مواطنني و�أحزاباً ،نخباً �سيا�سية واقت�صادية
وثقافية وفكرية و �إعالمية� ،سلطة ومعار�ضة ..ولهذا
كنا والن��زال و�سنظل نقول ان �أبناء اليمن كافة ال خيار
�أمامهم �إال املجابهة واملواجهة والت�صدي لهذه التحديات
واالنت�صار عليها وجتاوز �أخطارها معاً ويف �صدارتها بكل
ت�أكيد االرهاب الذي ي�أتي من عنا�صر �إجرامية ظالمية فاقدة
للب�صر والب�صرية ال ترى يف هذا الكون من عمل لها اال القتل
و�سفك دماء الأبرياء ون�شر اخلراب والدمار دون وعي ديني
�أو �ضمريي �أو رادع من �إميان �أو عقل وال وجود يف دماغها
املغ�سول من اخلري امل�سكون ب�شر ملعنى مفهوم االنتماء
لوطن �أو �شعب �أو �أمة ومل يعد لهم �صلة بالكائن الب�شري
اال من حيث �أنهم �أدوات ارمتت يف �أح�ضان ال�شيطان حتركه
م�شيئته جم�سدين فيما يقومون به من �أعمال �إرهابية �صورة
العداء واحلقد لكل �إن�ساين ومنبثق من روحه اخلريية التي
ا�ستودعها اهلل فيه ليعمر االر�ض جاع ًال الف�ساد فيه من فعل
ال�شيطان والإرهابيون هم و�سيلته يف زماننا هذا.
ولأن الإره��اب لي�س �آفة ابتليت به اليمن �أو بلد بعينه
بل هو ظاهرة عاملية واحل��رب عليه واج��ب ديني وطني
و�إن�ساين منوط بكل �أبناء �أي بلد ي�ستفحل فيه وباء الإرهاب
ولأن اليمن يف مقدمة ال��دول التي �أكتوت بنار االره��اب ،
فقد اكت�سبت اخلربة يف مواجهة العنا�صر االرهابية �أمنياً
وا�ستخباراتياً وع�سكرياً حمققة جناحات على �صعيد
ال�ضربات اال�ستباقية لأوكار االرهاب وعلى �صعد �إلقاء
القب�ض على �أولئك املجرمني من ر�ؤو�س االرهاب ب�إمكاناته
املحدودة ،وال�شك �أن ما قاموا به من عمليات فا�شلة تعك�س
النجاح واالنت�صار على حماولتهم البائ�سة م�ؤخر ًا يف النيل
من ا�ست�ضافة اليمن خلليجي 20الذي اليعد فقط تنظيماً
لبطولة ريا�ضية بل هو تظاهرة وطنية و�إقليمية لها معانيها
وم�ضامينها ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية وال�سياحية
ولنجاحها �أبعاد ودالالت �سوف تعزز من �إدراك اال�شقاء يف
دول جمل�س تعاون اخلليج العربي ان اليمن مكون �أ�سا�سي
لهذه املنطقة ،وبالتايل �سوف تر�سخ الوعي ب�ضرورة
الت�سريع يف ا�ستيعابه يف منظومته مدعمة مبا تكت�سبه هذه
الفعاليات من �أهمية تعميق الروابط والأوا�صر بني �شعوب
املنطقة ،خ�صو�صاً �إن خليجي 20يجمع �شعوباً تربطها
و�شائج و�صالت الرحم ووح��دة الدين واللغة والتاريخ
وامل�صري الواحد.
وختاماً نقول� :إن حماولة العنا�صر الإرهابية يف الت�أثري
على تنظيم اليمن خلليجي 20لي�ست اال زوابع وفقاقيع يف
الهواء �ضخمتها احلمالت الإعالمية الت�ضليلية من �أولئك
الذين ي�ضمرون ال�شر لليمن واملنطقة ..وهنا نقول للأ�شقاء
ان ال�شعب اليمني ي�ستعد ال�ستقبالكم �ضيوفاً �أعزاء عليه
يفوطنكموبني�أهلكممطمئنني،وعندها�سوفتكت�شفون
ب�أنف�سكم�أنال�صورةامل�شوهةالتيحتاولبع�ضو�سائل
االعالم�إعطاءهاغري�صادقةوغريحقيقيةباملطلقواليمن
مثلماكان�سيبقىوطناحلكمةوالإميان۹.

العاملي الثالث لت�أهيل اليتيم� ،أكد على �أن
الفقر والعوز وتدين احلالة االقت�صادية
م��ن �أب���رز الأ���س��ب��اب امل ��ؤدي��ة اىل �سلوك
الطريق غري ال�سوي وطرق �أبواب الغواية
والإرهاب ،وحث امل�ؤ�س�سات القادرة �سوا ًء
�أكانت تربوية �أم غريها على اال�ضطالع
بدورها يف عملية تفعيل التكافل االجتماعي
اقتدا ًء مب�ؤ�س�سة اليتيم التنموية التي
وفرت التعليم والغذاء والعمل واليوم
الزواج لل�شباب.
و�أ�شا را ىل�أ نالدول ةواحلكوم ةتدع مهذ ا
االجتاهبكلماهوممكن۹.
تفا�صيل�ص2

غانم يحذرمنبطءعمللجا ن
الحوارعلىمواعيداالنتخابات

لدىاستعراضهتقريراألداءالحكوميأماممجلسالنواب

¿  �أكد الأخعبداهلل�أحمدغامنع�ضواللجنةالعامة
رئي�سالدائرةال�سيا�سيةللم�ؤمترال�شعبيالعام�أنقوى
خارجيةمت ّولوتدعمالعنا�صرالإرهابيةوالعنا�صر
اخلارجةعلىالقانون،بهدف�إ�ضعافالدولةاليمنية.
وقال عبداهلل غامن� :إن جماهري �شعبنا وقواتنا امل�سلحة
والأمن قادرة على الت�صدي لأعمال الإره��اب والتقطع
والأعمال اخلارجة على القانون..
وطالب رئي�س الدائرة ال�سيا�سية يف امل�ؤمتر الأحزاب
ال�سيا�سية ب�أن ترتفع اىل م�ستوى امل�سئولية و�أن تتنبه
للمخاطر املحدقة ب��ال��وط��ن ..وك�شف ع��ن �أن بع�ض
الأح��زاب ال�سيا�سية ت�شكك يف الأعمال اخلارجة على
القانون وبع�ضها مرتدّد وبع�ضها رمبا يكون له عالقة بهذه
ي ..وحذ ر
الأعمال ،وا�صفاً مواقفهاباملتخاذل ة�إزا ءمايجر 
منم ن�أنبطءعم لجلا ناحلوارالوطنيوالتي
عبداهللغا 
قدت�ؤثرعلى�سرياالنتخاباتالنيابيةالقادمةو�إجرائها
يفموعدها۹ .
تفا�صيل �ص2

يفمختلفمجاالتالتنمية
حققنا 81إنجازاً 

رئي سالوزراء:الحكومةنجحتيفتنفيذ43٪منالربنامجاالنتخابيالرئاسي
¿ �أكد دولة الدكتور علي حممد جمور
رئي�س جمل�س ال��وزراء �أن احلكومة
جنحت يف تنفيذ ما ن�سبته  ٪43من
الربنامج االنتخابي لفخامة ا لأخ
علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية
رئي�س امل�ؤمتر خالل الفرتة -2006 ،2009وذل���ك م��ن �إج���م���ايل تنفيذ
الربنامج 2013-2006م.
وق��ال رئي�س جمل�س ال��وزراء لدى
ا�ستعرا�ضه تقرير الأداء احلكومي
ل��ع��ام � 2009أم���ام جمل�س ال��ن��واب
ال�سبت �إن ن�سبة ا لإجن���از للمهام
والأن�شطة احلكومية خالل العام املا�ضي املت�صلة

بضريبيبمبلغ363مليارريالسنوياً
كشفعنتهر 

سمصلح ة
رئي 
الضرائبلــ«امليثاق»

 30ريا ًال

سنطب قضريبةاملبيعاتوالدولةل نترض خملطالباملتهربنيواملزورين

¿«امليثاق»خا�ص
�أكداالخاحمدغالبرئي�سم�صلحةال�ضرائبان
الدول ةل نترتاج عع نتطبي ققانو نال�ضريب ةالعام ةعل ى
املبيعاتلأنه�أ�صبح�ضرورةوطنيةمتليهااالحتياجات
واملتطلباتالتنمويةالتيتقععلىعاتقالدولة.
وقالغالبيفحوارم ع «امليثاق»انالدولةواحلكومة
وال�شعباليمنيلنير�ضخللمطالبغريامل�شروعة
لبع�ضالتجارورجالالأعمالالذيناليريدونتطبيق
القانون�أوااللتزامبه .وك�شف غالب عن ان توجيهات
فخامة االخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية وا�ضحة
و�صريحة بتنفيذ �أحكام القانون بكامل �آلياته ،كما ان
التقرير املنتظر من جلنة تق�صي احلقائق لن يظهر �شيئاً مما �أدعاه بع�ض
التجار ورجال الأعمال ،لأن حجم تهربهم ال�ضريبي ي�صل اىل ن�سبة .٪80
واتهم غالب بع�ض التجار مبحاولة العودة اىل الآليات ال�سابقة التي
التتناغم مع �أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات ال�سليمة ومع ماهو
موجود ومطبق يف املنطقة والعامل وتعيدنا اىل الوراء وتهدر  ٪80من
ح�صيلة ال�ضرائب ب�سبب التهريب والتزوير للفواتري.

وق��ال لي�س هناك اتفاق بديل عن القانون والميكن
ان يكون الن كل االتفاقات �أثبتت ف�شلها والقانون هو
الفي�صل والأع��دل بني جميع املكلفني ..كما ان قانون
ال�ضريبة العامة على املبيعات قانون �شفاف ي�ضمن
و�صول ال�ضريبة التي يدفعها املواطن اىل خزينة الدولة
وي�ضمن او يراقب ال�ضريبةالأخرىالتييدفعهااملكلف
�أوالتاجروهي�ضريب ةالدخل.
وح��ذرغالب�أيتاجر�أورج �ل�أع��م��اليتهرباو
فالرق مال�ضريب ي .
ببايقا 
بم عم�صلح ةال�ضرائ 
اليتجاو 
وقالانالدولةاذاما�أرادتانتنفذقانوناًف�سوف
تنفذهومنتخلفعن�أداءحقالدولةف�سوفيدفعه
عاج ًال�أم�آج ًالمعالغراماتوالعقوباتالقانونية.
واعترب ان �أو�ضاع البلد الحتتمل اال�ستمرار يف اهدار موارد الدولة
ار�ضا ًء لفئة قليلة متنفذة او م�ستفيدة من الو�ضع املخل والبلد الآن
بحاجة اىل موارد فالتزماته ومتطلباته كثرية وموارده التي كانت تعو�ض
هذا النق�ص الكبري يف املوارد ال�سيادية بد�أت تن�ضب۹.
تفا�صيل�صــ7

ظشبوةل ـ«امليثاق»:
محاف 

تطهريمديريةالصعيدمنالعناص راإلرهابي ةودكأوكارهم
عليالشعباني

ظحمافظ ة�شبو ة
يحماف 
¿�أك دالدكتو رعل يح�س نالأحمد 
�أنالعنا�صراالرهابيةلنيجدوالهممتنف�ساًللحياةيف
يلأفكاره م
املحافظ ةو�سيت ممطاردته مدو نهواد ةوالت�صد 
و�أعمالهمالإجراميةعلىم�ستوىالوطن.
وقال حمافظ �شبوة يف ت�صريح لـ«امليثاق»� :إن احلملة
الأمنية التي تنفذها الأجهزة االمنية ومب�ساندة وحدات
ع�سكرية و�أبناء العوالق يف مديرية ال�صعيد قد �أ�سفرت
عن تطهري املنطقة بالكامل من العنا�صر االرهابية ،م�شري ًا
اىل �أن احلملة متكنت من مت�شيط املنطقة مبا يف ذلك جبال
تتوج دفيها
بوجمي عجبا لال�صعي دالت يكان 
الكو روال�شعا 
عنا�صر�إرهابيةتابعةللقاعدة.
وحياالأحمدي�أبناءال�صعيدالذين�شاركوايفاحلملة
وتعهدوايفلقاءمو�سع�ضمم�شائخو�أعياناملنطقةعلى
حماربةاالرهابينيجنباًاىلجنبمعالأجهزةالأمنية.
و�أكداملحافظ�أناحلملةم�ستمرةيفكل�أرجاءحمافظة
�شبوةحتىيتمتطهريهامنتلكالفئةال�ضالة.
اجلدير بالذكر �أن �أكرث من �ألف جندي من �أبطال القوات
امل�سلحة والأمن ومب�شاركة �شعبية كبرية من �أبناء قبائل
العوالق بد�أوا ال�سبت يف تنفيذ تلك املهمة الوطنية وكان

قد ذكر م�صدر م�س�ؤول �أن منطقة التم�شيط التي قامت بها
احلملة ت�شمل رقعة جغرافية �شديدة الوعورة والت�ضاري�س
وحاولتالعنا�صرالإرهابيةالتمرت�سوالتح�صنفيها.
هذاويتقدممعاحلملةكوكبةمن�أبناءقبائلالعوالقيف
فالزوكاع�ض واللجن ةالعام ةللم�ؤمت ر
مقدمته ماال�ستا ذعار 
والدكتورمهديعليعبدال�سالمع�ضوجمل�سالنواب۹.

¿ »امليثاق«-خا�ص:
تاالرهابي ة
ذكرت تقرير ر�سمي �أ ناالعتداءا 
تلهابالدنام نقب لعنا�ص رالقاعد ة
الت يتعر�ض 
ت�سببتيفحرمانالدخلالقوميلبالدناما
يقاربمنملياردوالرخاللالعام2009م.
و�أكد التقرير الذي ح�صلت «امليثاق» على
ن�سخة منه �أن الإره���اب �أدى اىل احل��د من
ال�سياحة الوافدة والداخلية وع��دم حتقيق
معدل النمو امل�ستهدف خ�لال ع��ام 2009م،
كما ازداد االنفاق الع�سكري والأمني كنتيجة
حتمية لتنفيذ العمليات ا لأمنية اال�ستباقية
وامليدانية ملواجهة ن�شاط عنا�صر القاعدة
وغريها من االج��راءات احلكوميةاملختلفة
والتي�ساهمتيفارتفاعمعدلعجزاملوازنة
جتاملحل ياالجما يل
العام ةللدول ةاىل9 ٪م نالنا 
باملقارنةمعالعجزاملقدربـ٪8.
م�شرية اىل الآثاراالقت�صادية واالجتماعية
لالعتداءات الإرهابية ،واملتمثلة يف �إحجام

الشامي« :القائمة النسبية» ستساعد املؤتمر
على تجاوز االشكاالت التنظيمية
قال الأخ ط��ارق ال�شامي رئي�س
ال���دائ���رة الإع�لام��ي��ة يف امل ��ؤمت��ر
ال�شعبي العام �أن ما يح�صل يف اليمن
�سواء يف �صعده �أو يف اجلنوب يرجع
بدرجة رئي�سية للو�ضع االقت�صادي
يف البالد ..و�أن هناك اتفاقاً على �أن
ال��و���ض��ع االق��ت�����ص��ادي ه��و و�ضع
�صعب وه��ن��اك �شحه يف امل���وارد،
وزيادة يف الكثافة ال�سكانية ب�شكل
غري طبيعي وخلل يف موارد الدولة
حيث �أن �أكرث من  %75من املوارد
تعتمد على النفط ،وهناك تناق�ص يف
�إنتاج النفظ كمورد رئي�سي.
م�����ش�ير ًا �إىل �أن ه��ذه الأع��ب��اء

¿ توا�صل عدد من املحاكم اجلزائية
املتخ�ص�صة يف بالدنا حماكمة عدد من
العنا�صر الإرهابية املنتمية لتنظيم
القاعدة ،فقد بد�أت املحكمة اجلزائية
املتخ�ص�صة مبحافظة ع��دن �أم�س
حماكمة «� »5أ�شخا�ص متهمني بتفجري
ملعب ن��ادي ال��وح��دة بعدن وذل��ك
بعد �أن ا�ستكملت النيابة اجلزائية

¿علمت »امليثاق«منم�صادرمطلعة�أنهمتاطالق�سراح« » 5
باك�ستانينيبعد�أنمتاعتقالهماخلمي�ساملا�ضييفمنطقة�ضالع
همدان،وذك��رتوزارةالداخلية�أنهميحر�ضونالنا�سعلى
العنفوالتطرف .وك�شفت م�صادر مطلعة لــ»امليثاق« �أن �أولئك
الباك�ستانيني مت ا�ستقدامهم من قبل �أحد مراكز الدعوة ويحملون
ت�صاريح للعمل الدعوي من قبل وزارة الأوق��اف ..مو�ضحة �أن
الوزارة متنح �شهرياً مابني ( )30-20ت�صريحاً لباك�ستانيني ملدة
ثالثة �أ�شهر ملزاولة الدعوة يف بالدنا.

ال��دول واملنظمات املانحة عن تنفيذ بع�ض
التزامات القرو�ض وامل�ساعدات اخلارجية
لبالدنا نتيجة لتلك الأعمال الإرهابية ،حيث
و�صلت خم�ص�صات القرو�ض وامل�ساعدات
اخلارجية املدفوعة لبالدنا خالل عام2009م
اىل�أدنىم�ستوياتهاالتيملتتجاوز87مليار
ريال..باال�ضاف ةا ىلالآثا راالجتماعي ةاملبا�شر ة
املت�صلةب�إ�ضعافالن�سيحاالجتماعيلأفراد
ت
املجتم عوتنام يمظاه رالث�أ روالتقط عوعمليا 
االختطاف.
و�أك��دت امل�صادر �أن بالدنا �ستظل ملتزمة
مبواقفها املبدئية ملكافحة الإره���اب ال��ذي
ينطلق من قناعة وطنية را�سخة ب�أن ذلك يخدم
م�صلحة اليمن �أو ًال والأم��ن واال�ستقرار يف
املنطقة والعامل عموماً ،مو�ضحاً �أن مواجهة
اعتداءات عنا�صر تنظيم القاعدة الإرهابي
تتطلب خمتلف اجلهود الداخلية الر�سمية
وال�شعبية۹ .

تثقل ن��ظ��ام ال��دول��ة وت�����ؤدي يف
املقابل �إىل زي��ادة حالة البطالة
وم�ستوى الفقر وه��ذا م��ا ميثل
بيئة خ�صبة لإث��ارة �أي �أزم��ات
تدفع با�ستغالل حالة البطالة
�سوا ًء يف القيام ب�أعمال خارجة
عن القانون يف بع�ض مديريات
املحافظات اجلنوبية وال�شرقية
واملناطق التي ا�ستطاعت عنا�صر
تنظيم القاعدة با�ستغالل احلالة
االجتماعية وحالة الفقر والبطالة
لتنفيذ خمططاتها ا لإره��اب��ي��ة
الهدامة۹.
تفا�صيل �ص2

«24»إرهابي اًو« 3»1قرصاناًأما مالقضاءخاللأسبوع
التحقيق معهم وادانتهم بالتفجري
والقيام ب�أعمال غري قانونية ..كما
�أرج�أت اجلزائية املتخ�ص�صة بالأمانة
�أم�س يف جل�ستها املنعقدة برئا�سة
القا�ضي ر���ض��وان النمر حماكمة
ثالثة متهمني باالنتماء للقاعدة بينهم
�أمل��اين وعراقي اىل االحد بعد القادم
امل��واف��ق  7نوفمرب لتمكني النيابة

فترخص »لدعاة«باكستانينيلتبصرياليمنينيبأموردينهم
األوقا 

اإلرهاب أدى إىل زيادة يف اإلنفاق العسكري
وخفض املساعدات الخارجية

بالربنامج العام وخطة الأداء احلكومي
بلغت حواىل  ،٪62وذلك على الرغم من
التحديات وال�صعوبات التي تواجهها
البالد.
وع�ّب� ع��ن �أ�سفه �أن ي�صبح هذا
رّ
امل�ستوى من املجابهة مع التحديات
ال��ت��ي تعرت�ض م�سرية التنمية يف
الوطن جما ًال للتك�سب ال�سيا�سي من
قبل بع�ض الأح���زاب ال�سيا�سية يف
حني �أن امل�س�ؤولية الوطنية تقت�ضي
ا�صطفافاً وط��ن��ي�اً ���ش��ام� ً
لا يف وجه
التحديات۹.
تفا�صيل �ص 3

م�شري ًةاىل�أنهمتاالفراجعن »الدعاة«الباك�ستانينيمبوجب
�ضمان�إحدىال�شخ�صياتالقبلية .وا�ستغربت امل�صادر وجود
ع�شرات الباك�ستانيني يف بالدنا يتجولون يف القرى واملناطق النائية
بحجة تعليم اليمنيني �أمور دينهم ،يف الوقت الذي ي�ستقدم الأ�شقاء
خطباء ومر�شدين مينيني للعمل لديهم ،لتميزهم بخطاب الو�سطية
فالمتار�س�أيا�شراف
واالعتدال ..و�أو�ضحتامل�صادر�أنالأوقا 
�أورقابةعلى�أولئكالباك�ستانينيالذينيق�صدو نالقرىواملناطق
النائيةوتثارحولهمالعديدم نال�شبهات۹.

التحقيقمعهموايجاداالثباتات.
كما ب��د �أت املحكمة املتخ�ص�صة يف
حم��اف��ظ��ة ح�����ض��رم��وت يف حماكمة
«� »13صومالياً بتهمة القر�صنة على
ال�سفن الأجنبية وقد �أرج�أت املحكمة
النظر يف الق�ضية ملدة �أ�سبوعني..
اىل ذلك ق�ضت اجلزائية املتخ�ص�صة
ب��الأم��ان��ة االث��ن�ين املا�ضي ب��إع��دام
الإرهابي «�صالح ال�شاو�ش» اخلبري
باملتفجرات يف تنظيم القاعدة �أما
ال�شعبة اال�ستئنافية املتخ�ص�صة
ب��ا لأم��ان��ة فقد حجزت ق�ضية «»6
متهمني من القاعدة ي�شكلونخلية
ارهابي ةبا�س م «خلي ةالقاع»ا ىل�أواخ ر
نوفمربالقادمللنطقيفاحلكم .كما
بد�أتاملحكمةاالبتدائيةاجلزائية
املتخ�ص�صة مبحافظة ح�ضرمو ت
حماكمة 01متهمنيمنخلية «فوه»
االره���اب���ي���ة ..وب��ذل��كي��ك��ونع��دد
الإرهابينياملنظورين�أمامالق�ضاء
«� »24إره��اب��ي �اًو« »13قر�صاناً
�صومالياًخالل�أ�سبوع۹.

ولي عهد قطر ورئيس االتحاد السعودي يشيدان باستعدادات بالدنا لخليجي 20
¿ �أ���ش��اد ويل العهد بدولة قطر
رئي�س اللجنة الأوملبية القطرية
�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
باال�ستعدادات والتح�ضريات التي
اتخذتها اليمن الحت�ضان بطولة
خليجي  20لكرة القدم وجاهزيتها
التامة من كافة اجلوانب ال�ستقبال
�أبناء اخلليج.
و�أك��د �آل ثاين خالل لقائه �أم�س
وزي��ر ال�شباب والريا�ضة رئي�س
اللجنة املنظمة »خلليجي ع�شرين«
حمود عباد� ،أن اليمن متلك كل
امل�ؤهالت واالمكانات ال�ست�ضافة
البطولة كما ت�س ّلم دعوة ر�سمية حل�ضور افتتاح البطولة املقررة خالل الفرتة
من  22نوفمرب اىل  5دي�سمرب 2010م ..اىلذلك�أكدالأمري�سلطانبنفهدبن
يلكر ةالقد م
برئي� ساالحتا دال�سعود 
عبدالعزي زالرئي� سالعا ملرعاي ةال�شبا 
ثقتهالكاملةبتحقيقاليمنالنجاحالكامليفتنظيمبطولةخليج ي20لكرة
القدم .و�أ�شاد الأمري �سلطان خالل ا�ستقباله �أم�س وزير ال�شباب والريا�ضة
رئي�س اللجنة املنظمة خلليجي 20حمود عباد ورئي�س االحتاد اليمني لكرة
القدم مدير البطولة ال�شيخ �أحمد �صالح العي�سي  -باخلطوات التي اتخذت

حتى الآن ال�ست�ضافة ك�أ�س اخلليج
العربي الع�شرين ،والتي تعد �أكرب
جتمع خليجي حتقق م�ن خالله
العديدمنالإجن��ازاتبني�شباب
دولاملنطقة.
ري�سلطا ن
وخال لاللقا ءت�س ّل ماالم 
م �نال��وزي �رعباددع���وةر�سمية
حل�ضو ر حفل افتتا ح مناف�سا ت
ال���دورة،حيث�أع��رب�سموهعن
�سعادتهبهذهالدعوة .ويقوم عباد
والعي�سي حالياً بجولة خليجية
لت�سليم وزراء ال�شباب والريا�ضة
ور�ؤ����س���اء ال��ه��ي��ئ��ات الريا�ضية
ور�ؤ�ساء اللجان الأوملبية ور�ؤ�ساء احت��ادات كرة القدم يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي والعراق ،دعوات ر�سمية حل�ضور افتتاح خليجي.20
�إىل ذلك �أعلن االحتاد العماين لكرة القدم عن ت�شكيل الوفد الذي �سيم ّثل
�سلطنة عمان يف خليجي ،20برئا�سة رئي�س االحتاد خالد بن حمد بن حمود
البو�سعيدي ،وع�ضوية بع�ض �أع�ضاء املجل�س »�أع�ضاء جلان الدورة«،
وحتديد اجلهازين الإداري والفني والطبي للمنتخب والالعبني وذلك طبقاً
لالئحةالدورة۹.

