
۹  بدايًة قال ال�شيخ طالل الفهد- رئي�س االحتاد الكويتي 
لكرة القدم: ن�شكر القيادة ال�شيا�شية اليمنية على كل ما 

قامت به يف هذه البطولة واللجان التي �شاهمت يف هذا 

النجاح الكبري يف خمتلف اجلوانب حيث اأثبتوا اأن اليمن 

بالفعل �شعيد بهذه القيادة وهذا ال�شعب و�شعيد ب�شيوفه.

 موؤكدًا اأن حفاوة اال�شتقبال وجدها ال�شيوف يف جميع 

االأماكن التي تواجدوا فيها باال�شافة اىل توفري كافة 

اخلدمات.

 واأ�شاف: يف احلقيقة كان هناك حتدٍّ واأقاويل قبل اأ�شهر 

من اإقامة البطولة يف اليمن، وعندها طلبت الكويت عقد 

اجتماع ومت تاأجيله، بناًء على االعتذارات من قبل بع�س 

االحت�������ادات، لكن 

اأثبتت االي���ام اأننا 

كنا اآخر من �شيعلن 

ان�شحابه م��ن هذه 

البطولة -ال �شمح 

اهلل- لكننا كنا اأول 

من و�شل اىل اىلمن.

م�����ش��ريًا اإىل اأنهم 

ك���ان���وا ع��ل��ى ثقة 

�شي�شخر  اهلل  ن  ب���اأ

االمور ملا فيه اخلري 

وال���ن���ج���اح ل��ه��ذه 

البطولة.

عالمة بارزة
وبينَّ الفهد البطولة هذه قد �شهدت الكثري من املفارقات يف 

املالعب التي ميكن اأن تكون عالمة بارزة يف البطولة.. بدءًا 

بحفل االفتتاح الرائع الذي �شاهدناه و�شارك فيه ذلك الكم 

الهائل من اأبناء اليمن من جميع الفئات العمرية ناهيك عن 

احل�شور اجلماهريي الالفت جلميع املباريات، والذي فاق 

ما �شبقها من الدورات.

مشجعون كويمنيون
منوهاً اىل اأنه مل يح�شر جماهري م�شجعة من الكويت 

الأنه يعلم اأن للمنتخب الكويتي م�شجعي مينيي يفوقون 

ال�شعب الكويتي..

 وقال الفهد: اإن الو�شائل االعالمية الكثرية واملختلفة 

التي غطت اأحداث البطولة قد ميزت هذه الدورة.

و�شكر يف ختام حديثه فخامة الرئي�س علي عبداهلل �شالح 

على وال�شعب اليمني على ت�شمية البطولة ب�»بطولة ال�شيخ 

فهد«.

نجاح بامتياز
۹ اىل ذل��ك ق��ال االخ ع��ب��داهلل اخل���اوي- مدير الق�شم 
الريا�شي يف املوؤ�ش�شة العمانية لل�شحافة والطباعة والن�شر 

�شحيفة »ال��وط��ن«- اإن ما �شاهده يف اليمن خالل هذه 

البطولة اأده�شه واأ�شعده هو والفريق االعالمي العماين... 

م�شريًا اىل اأن التنظيم يف كل املناحي كان متميزًا جدًا، 

باال�شافة اىل توفري كل االمكانات واخلدمات وت�شخريها 

لالإعالميي.

واأ�شاف: اليمن بلد عريق وح�شاري وتربطنا به اأوا�شر 

وو�شائج القربى واجل��وار وك��ذا ال�شراكة التاريخية 

والثقافية والعادات والتقاليد، ومن هذا املنطلق نح�س 

بفخر كبري نحن كعمانيي الأي منجز وجناح يح�شل يف بلدنا 

الثاين اليمن الذي جنح بامتياز يف ا�شت�شافة هذه البطولة 

والتظاهرة التي تهم �شعوب اجلزيرة واخلليج والعراق 

ومتثل حالة �شحية ومتقدمة لدعم التوا�شل واللقاء بي 

هذه ال�شعوب، قبل التناف�س الريا�شي والكروي.

م�شيدًا بذلك احل�شور والتفاعل واحلما�س اجلماهريي 

الذي يعك�س حب وتذوق اليمنيي للريا�شة.

متسامح ومحب ألشقائه
۹ علي حممد طاولة- املحرر الريا�شي يف �شحيفة 
»ع��ك��اظ« ال�شعودية- من جانبه اأك��د اأنهم مل يكونوا 

يتوقعون 50% مما 

���ش��اه��دوه يف �شتى 

اجلوانب االإيوائية 

واملن�شاآت واالأم��ن 

والكرم واحل�شور 

اجل��م��اه��ريي وك��ل 

بتنظيم  يتعلق  م��ا 

الدورة.

وق���ال: ب�شراحة 

اأده�شني ما �شاهدت 

م��ن جن���اح وع��ط��اء 

وج��م��اه��ري وم���رح 

واأم�����ن وج���م���ال يف 

النواحي االن�شائية 

واالأمنية واخلدمية.

واأ�شاف اأن ال�شعب اليمني م�شياف وعظيم وقادر على 

عمل اأي �شيء يريده، كما اأنه مت�شامح وحمب الأ�شقائه 

ب�شكل كبري.

 مو�شحاً باأن اليمن متحف تاريخي، ميتلك ح�شارة 

وتراثاً واإرثاً وي�شرتك يف الوقت ذاته يف كثري من العادات 

والتقاليد والثقافة ب�شكل عام مع اأ�شقائه يف اململكة العربية 

ال�شعودية ودول اخلليج االخرى.

إعالم جاهل
۹ ويف ال�شياق ذاته و�شف االخ متعب الراوي- مدير حترير 
الق�شم الريا�شي يف �شحيفة »عكاظ« ال�شعودية- هذه الدورة 

باملتفوقة والناجحة بكل املعايري يف كل �شيء، وقال: اإن اجلمهور  

�ليمني من �أكرث �لعالمات و�لنقاط �مل�ضيئة يف هذه �لدورة، �إنه 

جمهور حي وطيب وحمب لكرة القدم ومتفاعل مع منتخبه اأواًل 

واملنتخبات االخرى ثانياً.

م�شريًا اىل ما داأبت اليه بع�س و�شائل االعالم من حماولة 

لت�شويه اليمن يف عدة نواٍح ومنها االأمنية وخلقت خماوف 

وردود اأفعال و�شورت الواقع على عك�س ما هو عليه من 

اأمن وا�شتقرار وتنمية وازدهار.۹

قيادات رياضية وإعالمية خليجية لـ»امليثاق«:

اليمن أدهشتنا!!
¿ اعتبر عدد من رؤساء الوفود الرياضية واإلعالمية الخليجية المشاركة في دورة كأس 
الخليج العشرين في محافظتي عدن وأبين، أن اليمن بلد عظيم وجميل، وسعيد وقادر 

على التحدي واالنتصار في كل المجاالت.
مشيرين الى أنهم تفاجأوا بما شاهدوه ويشاهدونه من استقرار ومقدرة كبيرة على 
تنظيم كل ما تعلق بالدورة  الرياضية الى جانب الحفاوة والكرم الكبيرين، رسميًا 
وشعبيًا، مؤكدين في تصريحات لـ»الميثاق« أنها من أنجح الدورات على االطالق سيما 

فيما يخص الحضور الجماهيري الالفت والذي لم يكن متوقعًا..

الفهد:

 الكويتيون 
يثمنون تسمية 
الدورة ببطولة 
»الشيخ فهد«

طاولة: خليجي )20( فتح عيوننا 
على متحف اليمن التاريخي

الراوي: كذب اإلعالم 
وصدق الواقع

الخاوي:

 الجماهري 
اليمنية كللت 

البطولة 
بالنجاح
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خليجي 20 .. انــــــتصرنـا يا يمـن 
عنصرية

 »خليجي 20« 

¿  يف ال�شنوات االأخرية، �شارت البطوالت 
العربية لكرة ال��ق��دم منا�شبات »عربية« 

لبغي�س  ا ية  لعن�شر ا ب  ب��خ��ط��ا خبة  �شا

وال�شفاقة وال�شفاهة واأ���ش��ف ما �شئت.. 

ويف مدن خليجية، ت�شع النا�س اأيديها على 

قلوبها خوفاً من فوز فريقها الريا�شي فتغرق 

مدينتهم يف الفو�شى وال�شخب والزحام 

و»قلة االأدب«!  

والذين ظنوا اأن كرة القدم ال تثري هذه 

النعرات العن�شرية اإال يف مباريات منتخبي 

اجلزائر وم�شر، عليهم اليوم اأن يتاأملوا يف 

»اخلطاب الريا�شي« اخلليجي ليعرفوا اأن 

»املر�س« عام والظاهرة �شاملة. 

وما هذه العاهات يف خطابنا الريا�شي اإال 

نتاج ي�شري خلطاباتنا االأخرى التي ترتكز � 

يف كثري من جوانبها � على نبٍذ لالآخر ونظرة 

فوقية لفئة على اأخ��رى وعن�شرية ُمبّيتة 

تختفي خلف االبت�شامات الكاذبة واملجامالت 

الوقتية. 

انظر لل�شخرية »العن�شرية« يف ر�شائل 

اجل���وال وال��ب��الك ب��ريي وتعليقات بع�س 

املواقع االإليكرتونية �شد اليمن واأهله منذ 

انطلقت دورة »خليجي 20« يف عدن.. وما تلك 

�شوى اإفرازات ملواقف »عن�شرية« متجذرة 

قد ال يدركها �شاحبها اإال بعد فوات االأوان. 

وتلك املواقف لي�شت باجلديدة، اإذ ومن قبل 

»خليجي 20« كان البع�س منا � يف اخلليج � 

يتندر بلهجة اأهلنا يف اليمن ولبا�شهم وفقرهم 

ومعاناتهم. 

يتنا�شى اأهل هذا اخلطاب العن�شري �شد 

اليمن اأننا يف اخلليج لوال النفط لكنا � مثلما 

كنا قبل النفط � ال نختلف - يف اأحوالنا - عن 

اأهلنا الكرام يف اليمن بل لرمبا ظل اليمن هو 

»املنارة« التي نحلم بالو�شول اإليها. 

لكن م��ن مي��ار���س العن�شرية �شد ج��اره 

�شيمار�س العن�شرية، واإْن باأ�شكال خمتلفة، 

�شد اأهل بيته.. فمن تلب�شته هذه »البغي�شة« 

ال بد اأن يعرب عنها حتى لو �شد نف�شه.. وهكذا 

ثارت ثائرة بع�س االإعالميي يف ال�شعودية 

بعد اأن و�شف »اإعالمي« كويتي اأحمق فريقهم 

ب� »بقايا احلجاج«. 

وتنا�شى الغا�شبون اأن هذه »امل�شبة« هي 

من نتاج �شعودي خال�س �شد اأهل مكة وكثري 

من اأهلنا يف احلجاز. وكيف لنا اأن نرف�س مثل 

هذه »االإهانة« �شد منتخب ال�شعودية وال 

نرف�س تلك »العن�شرية« البغي�شة �شد �شعب 

كامل يف اليمن هو اجلار والعمق والتاريخ؟ 

املوؤ�شف اأننا، وعلى الرغم من كل هذا االإنفاق 

الهائل على م�شاريع التعليم والبني التحتية، 

مل ننفق القليل على تربية اأجيالنا لتجاوز كل 

اأ�شكال العن�شرية والنظرة الدونية لالآخر. 

انظر حولك و�شرتى من »الثنائيات« ذات 

الرائحة العن�شرية الكثري من مثل: قبيلي 

وغري قبيلي، بدوي وح�شري، عربي وعجمي، 

واأبناء القبائل يف بع�س مناطق اخلليج ي�شار 

اإليهم بخط »220« فيما غريهم � ممن ال ينتمي 

لقبيلة � يبقى خط »110«.. ومن غري نقا�س 

فاإن كهرباء ذات اخلط »220« هي االأقوى 

واالأنقى واالأبقى! 

هكذا نحن ن�شنع مع اأهلنا يف اليمن: األ�شنا 

نعريهم بالفقر والتاأخر وقلة احليلة؟ اأال 

ن�شتحي على حالنا � نحن اأهل النفط � كيف 

تركنا اأهلنا يف اليمن غارقي يف الفقر والبطالة 

واحل��روب؟ اأمل نعد لليمن ماليي اليمنيي 

من العاملي يف احلقول وامل�شانع واالأ�شواق 

اخلليجية فقط لذنب �شيا�شي لي�س لهم فيه ال 

ناقة وال جمل؟ 

واليوم نعريهم الأنهم فقراء اأو الأنهم مل 

يبهرونا يف افتتاح »خليجي 20« باإ�شاءات 

الليزر واالألعاب النارية واإعالنات املالعب؟ 

واإين على ثقة ل��وال وج��ود اأع��داد مهمة من 

»ال��ع��ق��الء« يف دوائ��رن��ا االإع��الم��ي��ة � على 

م�شتوى املنطقة كلها � لكنا �شهدنا من املواقف 

20« ما  العن�شرية ال�شخيفة يف »خليجي

قد يفوق »داح�س والغرباء« االأخ��رية بي 

اجلزائر وم�شر! 

اأْن حت��رتم ال��ن��ا���س م��ن ح��ول��ك، اأف����رادًا 

و�شعوباً، بغ�س النظر عن اأحوالهم املادية 

و انتماءاتهم العائلية والقبلية، هي يف  اأ

االأ�شل م�شاألة اإن�شانية وح�شارية.. واإن مل 

نعد برامج تعليمية واإعالمية جادة و�شارمة 

لتثقيف وتعليم اأطفالنا مفاهيم ح�شارية يف 

اح���رتام النا�س يف جمتمعنا وجمتمعات 

اجلوار، فاإننا �شن�شر بهم ومب�شتقبلهم. 

فكيف نتمكن من اإع��داد اأجيالنا القادمة 

للتعامل الواثق � واملحرتم � مع االآخر، ونحن 

مل نعلمهم اح��رتام النا�س يف بلدانهم ممن 

يتحدث نف�س اللغة وينتمي لنف�س الثقافة 

والتاريخ؟ وكيف ننتظر من االآخر � البعيد � 

اأن يحرتمنا ونحن ال نحرتم بع�شنا البع�س 

ونعي�س النظرة الفوقية املتعالية بع�شنا �شد 

بع�س؟ ۹

٭ »البيان« االإماراتية

  بقلم :د. سليمان الهتالن ٭  

كأس الخليج يقرب بالدنا من 
املنظومة الخليجية

¿ راأى حمللون �شيا�شيون خليجيون ومينيون 
ان جناح اليمن يف تنظيم بطولة 

»خليجي20« وفر�س حالة 

االم����ن واال����ش���ت���ق���رار يف 

م��ن��اط��ق اجل��ن��وب اأزال 

الكثري من املخاوف التي 

ك���ان���ت ت���ع���رتي ال����دول 

امل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة، 

واأ�شاع اأجواء من التفاوؤل ب�شاأن 

مة  للمنظو ليمن  ا م  ن�شما ا م�شتقبل 

اخلليجية.

راء املحللي  واتفقت العديد م��ن اآ

ال��ذي��ن ا�شتطلعهم م��وق��ع »اجل��زي��رة 

نت« على ان اليمن هدف من تنظيم »خليجي20« اىل 

حتقيق العديد من املكا�شب الداخلية واي�شال ر�شائل 

اىل اخلارج يف نف�س الوقت اهمها مقدرته الكاملة على 

�شبط االمن واال�شتقرار خا�شة يف املناطق التي تعترب 

م�شطربة. موؤكدين على ان ذلك قد حتقق بالفعل رغم 

التبعات التي حتملتها اليمن خا�شة يف اجلوانب املادية 

الباهظة. وتذهب تلك االآراء اىل ان بطولة خليجي 

20 خلقت حالة من التقارب بي اليمنيي وجريانهم 

اخلليجيي، وغريت الوعي لدى الكثري من مواطنيهم 

وم�شئوليهم، حيث وجدوا ان اليمن يف حالة ا�شتقرار 

واأم��ن وان املخاوف التي كانت لديهم زال��ت مبجرد 

ح�شورهم اإىل اليمن بعك�س احلالة التي كانت تروج لها 

و�شائل االعالم املختلفة.ويرى رئي�س منتدى اجلزيرة 

العربية ب�شنعاء جنيب غالب يف حديثه ل�»اجلزيرة 

نت« ان بطولة خليجي 20 تعد مدخاًل جوهرياً الإعادة 

�شياغة �شورة اليمن لدى الراأي العام اخلليجي، وقد 

ت�شاعد يف حالة وجود اإرادة �شيا�شية لدى قادة دول 

اخلليج يف ت�شريع ان�شمام اليمن للمنظومة 

اخلليجية.. وي�شيف بالقول : لقد تولدت 

قناعات باأن اليمن بات جزءًا اأ�شا�شياً من دول اخلليج، 

وقد ا�شتطاع اليمنيون عرب رواب��ط امل�شجعي يف 

البطولة التي اأن�شاأوها لدعم وت�شجيع املنتخبات 

اخلليجية ان يغريوا من افكار الكثري من 

اخلليجيي فقد وجدوا ان ال�شعب اليمني 

ُيكّن ل�شعوب ودول اخلليج كل احلب 

والتقدير واالح��رتام. اأما ا�شتاذ 

بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم 

�شنعاء حممد الظاهري 

فيقول : ان اليمن عملت 

م��ن خ���الل تنظيم 

على  لة  لبطو ا

ك�شر الهوة 

و�الق�������ر�ب �ك����رث م���ن دول 

اخلليج، وقد جنح اليمن فعاًل وكان 

كرمياً مع ا�شقائه، لكن يبقى امل�شوار 

اليمن اىل جمل�س  ط��وي��اًل الن�شمام 

التعاون اخلليجي، ف��االأط��روح��ات 

اخلليجية متحفظة وقائمة حيث انهم 

يتحججون باأن انظمتهم ملكية ونظام 

اليمن جمهوري 

دمي��ق��راط��ي 

ا���ش��اف��ة اىل 

ال��ه��اج�����س 

االم���ن���ي 

ال����������ذي 

م���������ازال 

يقيدهم.۹

خطة لزيادة النتائج اىل 41 مليارًا يف العام

خليجي 20 ينشِّط التنمية السياحية يف اليمن

¿مل تكن بطولة كاأ�س اخلليج لكرة القدم التي نظمتها 
بالدنا على م��دى ا�شبوعي جم��رد ح��دث ريا�شي كبري 

وح�شب بل كان �شيا�شياً واجتماعياً وثقافياً واقت�شادياً من 

الدرجة االوىل وهو اجلانب الذي اهتمت به اي�شاً ال�شحافة 

وو�شائل االعالم اخلليجية. فقد ذكرت �شحيفة »عكاظ« 

ال�شعودية يف تقرير لها من عدن ال�شبت املا�شي ان بطولة 

خليجي 20 يف اليمن زادت من خطة التنمية ال�شياحية 

لوزارة ال�شياحة بن�شبة 80% وذلك بعد ان و�شعت خطة 

حمكمة ال�شتهداف زيادة التنمية وال�شياحة عندما كانت 

ت�شعى لتوفري 37 الف فر�شة عمل مبا�شرة يف القطاع 

ال�شياحي تت�شمن مهناً يف وكاالت ال�شياحة واملر�شدين 

وال�شائقي  الفنادق واملطاعم  ال�شياحيي وموظفي 

واخلدمات العامة، باال�شافة اىل اال�شهام يف ايجاد فر�س 

عمل للمواطني.

واأو�شح التقرير ان اخلطة- التي ح�شلت ال�شحيفة 

على ن�شخة منها- ت�شتهدف رفع العائد ال�شياحي ال�شنوي 

لي�شل ا�شهام ال�شياحة يف الناجت االجمايل املحلي مع نهاية 

2015م �ىل �أكرث من ملياري دوالر، و�أن �ليمن ت�ضعى �ىل 

دعم خزينة الدولة من الر�شوم وال�شرائب املفرو�شة 

على ال�شياح والربامج ال�شياحية حيث ي�شل االجمايل 

العام لل�شرائب والر�شوم لل�شائح الواحد اىل 101 دوالر 

وباإجمايل عائد للخزينة العامة يزيد على 41 مليار يف 

العام.. م�شيفة: انه وفقاً للخطة فقد مت حتديد 52م�شروعاً 

م�شتهدفاً خالل الفرتة 2010 - 2015م لتنمية وتطوير 

اخلدمات ال�شياحية يف عدد من املناطق ال�شياحية التي 

تعاين من عجز يف اخلدمات مثل اماكن االيواء واملطاعم 

و�ال�ضر�حات �ل�ضياحية من جهة، وتطوير و�إنعا�ش �أمناط 

�شياحية جديدة من ناحية اخرى.۹


